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▷ Hay Group - Tập đoàn tư vấn toàn cầu về lĩnh vực nhân sự  tư vấn, xây dựng.
▷ Hiệp hội ngành công nghiệp toàn cầu cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của 
họ trong ngành viễn thông.
▷ Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tư thiết bị - Xây lắp.
▷ Mô hình quản lý kết hợp các nguyên tắc quản lý của Lean với các phương pháp Six Sigma. 
Lean giúp giảm thiểu chất thải và rút ngắn chu kỳ sản xuất ngay từ đầu, trong khi Six Sigma 
tập trung vào tinh chỉnh độ chính xác cho quy trình. Chúng song hành cùng nhau có thể coi 
là sự biến thể tích cực.
▷ Chứng chỉ trong chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Six Sigma.
▷ Chứng chỉ của hệ thống chứng chỉ Six Sigma.
▷ Hình thức buôn bán, kinh doanh, giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.
▷ Kinh doanh với đối tượng khách hàng là người tiêu dùng cá nhân.
▷ Trí tuệ doanh nghiệp - công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ, qua đó đưa ra 
quyết định, hành động và dự đoán tương lai.
▷ Quản lý quan hệ khách hàng.
▷ Hệ thống quản lý, giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt 
được các chiến lược & các mục tiêu của mình.
▷ Đơn vị kinh doanh.
▷ Thực hành tốt nhất
▷ Telecom International Myanmar Co., Ltd
▷ Công ty Viettel Cambodia Pte., Ltd
▷ Information & Communication Technologies: Công nghệ thông tin và Truyền thông.
▷ Một giải pháp tổng thể giúp kết nối các thiết bị điện, điện tử thành một hệ sinh thái thống 
nhất, qua đó người dùng có thể lập trình, điều khiển để chúng phối hợp hoạt động nhịp 
nhàng và bổ trợ cho nhau.
▷ Bộ điều khiển từ xa vô tuyến là đơn vị tần số được phân phối và tích hợp kết nối với mạng 
của nhà khai thác với Thiết bị của Người dùng.
▷ Một trạm phát sóng di động thu nhỏ, với tầm phủ sóng trong khoản vài chục đến vài trăm mét.
▷ Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
▷ Lợi nhuận sau thuế của 1 cổ phiếu.
▷ Cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

▷ Sản xuất kinh doanh
▷ Vận hành khai thác
▷ Năng lượng mặt trời
▷ Khách hàng doanh nghiệp
▷ Khách hàng cá nhân
▷ Công nghệ thông tin
▷ Năng suất lao động
▷ Vật tư thiết bị
▷ Quản trị rủi ro
▷ Chuyển đổi số
▷ Quản trị công ty

▷ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

▷ Đại hội đồng cổ đông 
▷ Hội đồng quản trị
▷ Ban kiểm soát
▷ Ban điều hành - Ban Tổng giám đốc
▷ Tổng Giám đốc
▷ Phó Tổng Giám đốc
▷ Cán bộ quản lý
▷ Cán bộ, công nhân viên
▷ Cộng tác viên

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
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 Kết quả kinh doanh qua các năm

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY     
 Thông tin cơ bản   
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 Công ty con, công ty liên kết
 Mã ngành theo đăng ký kinh doanh     
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Kính thưa Quý cổ đông, khách hàng, đối tác 
và toàn thể cán bộ nhân viên,

Năm 2021, làn sóng Covid-19 tiếp tục gây 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của thế giới nói chung và Việt Nam 
nói riêng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền 
kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều 
địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm 
phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để 
phòng chống dịch bệnh, với sự nỗ lực hết 
mình của lãnh đạo và cán bộ nhân viên, phát 

Kính thưa Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và toàn thể 
cán bộ nhân viên Công ty,

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, Tôi xin gửi tới Quý vị lời 
chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trước sự ảnh hưởng của nền Kinh tế - Xã hội và các đợt 
giãn cách trầm trọng do dịch Covid-19 gây ra trong năm 
2021, Viettel Construction đã chuyển mình “biến nguy 
thành cơ”, hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đề ra, 
đạt 7.454 tỷ đồng (tương đương 113% kế hoạch).

Năm 2021, tất cả các mảng kinh doanh của Viettel 
Construction phát triển đồng đều, riêng mảng Đầu tư Hạ 
tầng cho thuê tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2020. 
Viettel Construction vươn lên và có mặt trong bảng xếp 
hạng Top 50 Doanh nghiệp có “lợi nhuận xuất sắc” Việt 
Nam, Top 50 Doanh nghiệp “tăng trưởng xuất sắc” nhất 
Việt Nam.

Bước sang năm 2022, Tổng Công ty xác định tiếp tục tăng 
trưởng đột phá với 6 lĩnh vực mũi nhọn: Đầu tư Hạ tầng, 
Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây 
dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải 
pháp Tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác. 
Hướng đến trở thành TowerCo số 1 Việt Nam bằng giải 
pháp Con người – Quy trình – Công nghệ - Quản trị.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của 
Quý vị trong hành trình phát triển của Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG ĐIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC 

huy truyền thống đoàn kết, đồng hành, điều hành quyết liệt, ứng phó linh hoạt, Công trình 
Viettel vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu tăng trưởng 17% và 
lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng trưởng ấn tượng ở mức 37%, đảm bảo công việc và thu 
nhập cho người lao động cũng như có các hoạt động xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Năm 2022, với phương châm hành động “Tiên phong liên kết, đột phá tăng trưởng” và vị 
thế của một doanh nghiệp vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông công nghệ 
thông tin hàng đầu,  Công trình Viettel tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, các 
hoạt động quản trị, nâng cao hình ảnh thương hiệu, tính chuyên nghiệp, sẽ trở thành 
Towerco số 1 tại Việt Nam và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Thay mặt Ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của Quý cổ 
đông, đối tác, khách hàng và cảm ơn toàn thể CBNV về sự nỗ lực, cống hiến không ngừng 
nghỉ. Kính chúc các quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

Phạm Đình Trường

CHỦ TỊCH 
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CON SỐ NỔI BẬT

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

375,3 TỶ ĐỒNG
tăng 36,9% so với năm 2020
Hoàn thành 136% kế hoạch

ROE ĐẠT 

31,6%
cao nhất trong lịch sử

VỐN HÓA CÔNG TY TĂNG

65%

TỔNG TÀI SẢN 

3.963 TỶ ĐỒNG
tăng 2% so với năm 2020

EPS ĐẠT  

4.038
tăng 37% so với năm 2020

PHẦN 1: ẤN TƯỢNG 2021

VNR500
Bảng xếp hạng 500

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
theo mô hình của Fortune 500

PROFIT500
Bảng xếp hạng 500

Doanh nghiệp Việt Nam
có lợi nhuận tốt nhất

FAST500
Bảng xếp hạng 500

Doanh nghiệp tăng trưởng
nhanh nhất Việt Nam

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

STEVIE AWARDS 2020 PEOPLE CHOICE’S AWARDS IT WORLD AWARDS
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Hoàn thành xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 

Năm 2021, Viettel Construction đã phối hợp cùng đơn 
vị tư vấn Deloitte hoàn thành xây dựng danh mục các 
chỉ số rủi ro và hồ sơ rủi ro tại cấp Tổng Công ty và các 
đơn vị.

Cổ phiếu CTR được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Ngày 27/12/2021, Sở GDCK TP.HCM chấp thuận niêm 
yết 92,9 triệu cổ phiếu CTR trên sàn HOSE, tương ứng 
số vốn điều lệ hiện tại hơn 928 tỷ đồng của công ty. Đây 
cũng là toàn bộ số cổ phiếu mà Viettel Construction 
đang đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Ứng dụng mô hình Supply Chain Scor Model

Tháng 9/2021, Viettel Construction phối hợp tổ chức 
khóa đào tạo chuỗi cung ứng cho Cán bộ Quản lý. 
Khóa học trang bị những kiến thức thực chiến phục 
vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
Tổng Công ty, theo mô hình Supply Chain Scor Model.

Viettel Construction và DRC hợp tác chiến lược 
trong chuyển đổi số
Ngày 18/8/2021 đã diễn ra buổi gặp mặt trực tuyến 
giữa Viettel Construction và Công ty CP Cao su Đà 
Nẵng (DRC). Nội dung thảo luận xoay quanh việc cung 
cấp các giải pháp giúp DRC thực hiện chuyển đổi số, 
hợp tác sử dụng các sản phẩm dịch vụ do chính 2 công 
ty đang cung cấp. Mặc dù là buổi gặp mặt đầu tiên 
giữa lãnh đạo 2 Công ty, nhưng Viettel Construction 
và DRC đã đi đến thống nhất  nhiều hạng mục nhất 
định.

Viettel Construction áp dụng đồng thời nhiều bộ 
tiêu chuẩn ISO

Việc triển khai kinh doanh đồng bộ và quy mô phủ 
rộng khắp cả nước đòi hỏi Viettel Construction cần có 
hệ thống quản trị tốt, chất lượng sản phẩm dịch vụ 
đảm bảo. Tổng Công ty đã áp dụng theo nhiều bộ tiêu 
chuẩn ISO như:

• Tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn quy trình xử lý khiếu 
nại liên quan sản phẩm dịch vụ (ISO 10002:2018)

• Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015)

• Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ISO 
20000-1:2018)

• Hệ thống tiêu chuẩn về hệ thống bảo mật và quản lý 
an ninh thông tin (ISO 27001:2013)

• Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
(ISO 45001:2018).

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

IT WORLD AWARDS công bố Viettel Construction 
giành giải vàng hạng mục “IRCM” năm 2021

Giải thưởng IT World Awards 2021 vừa chính thức 
công bố danh sách các công ty, cá nhân có thành tựu 
xuất sắc nhất ngành công nghệ thông tin trên quy mô 
toàn cầu. Theo đó, giải pháp phần mềm “All in One” 
do Viettel Construction xây dựng đã đạt giải Vàng 
với nhóm ngành Integrated Revenue and Customer 
Management (IRCM) năm 2021.

Viettel Construction lọt top 100 nhà tuyển dụng 
được yêu thích nhất 2021

Năm 2021, CareerBuilder tổ chức đánh giá xếp hạng 
“Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất tại 
Việt Nam” do 15.000 đáp viên tham gia bình chọn. 
Trong đó, Viettel Construction là doanh nghiệp được 
xếp hạng thứ 11/100 trong bảng xếp hạng. Đánh dấu 
thành tựu và sự nỗ lực tạo ra môi trường làm việc hạnh 
phúc cho người lao động trong giai đoạn 2021-2025.
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9.000 CBNV Viettel Construction đồng hành cùng 
chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái để các 
em nhỏ trên cả nước không bị bỏ lại phía sau. Tổng 
Công ty đã triển khai chương trình khuyên góp từ 1-3 
ngày lương để ủng hộ các em nhỏ, với sự tham gia 
của gần 9.000 CBNV.

Viettel Construction "đưa ánh sáng về vùng cao" dịp 
xuân mới

Với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho người dân vùng cao, những điểm xã huyện khó 
khăn còn thiếu điện sử dụng, nhân dịp đầu năm mới 
Viettel Construction đã chung tay cùng Suntek và 
Global Solar trao tặng 02 công trình đèn NLMT cho 
bà con vùng cao tại tỉnh Hà Giang và Nghệ An. Với số 
lượng gần 100 đèn, Viettel Construction cùng đối tác 
hỗ trợ 100% kinh phí và nhân công lắp đặt.

Viettel Construction Và Công Ty Cp Xây Lắp Điện 1 (Pcc1) Hợp Tác Tạo Ra Chuỗi Giá Trị Cho Khách Hàng

Viettel Construction và Công ty CP Xây lắp Điện 1 
(PCC1) đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác 
kinh doanh. Đặt nền móng cho mối quan hệ cộng 
lực giữa hai doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất 
động sản, triển khai EPC các dự án điện, năng lượng 
tái tạo, thương mại nhằm tạo giá trị cho khách hàng 
dựa trên tiêu chí: Chất lượng – Chuyên nghiệp – Giá 
cạnh tranh

Viettel Construction và MB Bank cùng đồng hành 
phát triển

Viettel Construction và MB Bank đã tổ chức lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển dịch vụ, ứng 
dụng của hai bên. Lễ ký kết là nền tảng để mở ra 
nhiều cơ hội kinh doanh mới cho cả hai doanh nghiệp 
trong thời gian sắp tới.

Viettel Construction bắt tay cùng Ferroli trong lĩnh vực bảo hành thiệt bị.

Viettel Construction đồng hành cùng người dân Bắc Giang chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Viettel Construction tổ chức lễ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ferroli Asean. Trong thương vụ 
hợp tác này, Viettel Construction đóng vai trò cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa bình nước nóng cho Ferroli - 
doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị nhiệt tại Việt Nam.
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KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

DOANH THU - LỢI NHUẬN
Đơn vị: Tỷ đồng

Doanh thu

Tài sản

Lợi nhuận

Vốn chủ sở hữu

TÀI SẢN - VỐN CHỦ SỞ HỮU
Đơn vị: Tỷ đồng

CỔ TỨC
Đơn vị: Tỷ đồng

PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

THÔNG TIN CƠ BẢN

 ▶ Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 
VIETTEL

 ▶ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 
0104753865 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội 
cấp đăng ký lần đầu ngày 09/06/2010, cấp đăng ký 
thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2021

 ▶ Vốn điều lệ: 929.238.730.000 đồng

 ▶ Địa chỉ: Số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 ▶ Số điện thoại: (024) 6275 1783

 ▶Website: www.viettelconstruction.com

TẦM NHÌN
Trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình 
thông minh, hiệu quả cao nhất.

SỨ MỆNH
Thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh 
nghiệp, hộ gia đình. Cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ 
thuật chuyên nghiệp, chất lượng, chi phí cạnh tranh, 
quy mô toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI                                               
1. Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý

2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại.

3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh.

4. Sáng tạo là sức sống.

5. Tư duy hệ thống.

6. Kết hợp Đông Tây.

7. Truyền thống và cách làm người lính.

8. Viettel là ngôi nhà chung.

06 PHẨM CHẤT TIÊU BIỂU CỦA NGƯỜI 
CÔNG TRÌNH VIETTEL
1. Tâm thế tốt nhất

2. Kỷ luật nghiêm nhất

3. Tri thức tốt nhất

4. Thích ứng nhanh nhất

5. Thực thi tốt nhất

6. Hiệu quả cao nhất.
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GIAI ĐOẠN 1995 – 2003

 ▶ 30/10/1995: Thành lập Xí nghiệp khảo sát thiết kế 
và Xí nghiệp Xây lắp Công trình (tiền thân của Tổng 
Công ty cổ phần Công trình Viettel) trực thuộc Công 
ty Điện tử Viễn thông Quân đội (tiền thân của Tập 
đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)).

 ▶ Xí nghiệp đã tham gia thi công móng cột và lắp dựng 
các cột anten trong nước, quốc tế có chất lượng 
cao với các công trình tiêu biểu như: cột anten 120 
m Đài truyền hình Tuyên Quang, cột anten 140 m 
Đài truyền hình Trung ương Lào, các cột anten cho 
Công ty Lào Telecom tại Viêng Chăn (Lào).

 ▶ Trong giai đoạn này, doanh thu của Xí nghiệp chiếm 
2/3 doanh thu của toàn Công ty Điện tử Viễn thông 
Quân đội.

GIAI ĐOẠN 2004 - 2009

 ▶Năm 2005: Xí nghiệp Xây lắp Công trình đổi tên 
thành Công ty Công trình Viettel.

 ▶Năm 2006: Quyết định chuyển đổi hình thức hoạt 
động từ Công ty hạch toán phụ thuộc sang hạch 
toán độc lập với tên giao dịch mới: Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Công trình 
Viettel.

 ▶ Tháng 12/2007: Viettel Construction thực hiện triển 
khai thi công mạng lưới tại Vương quốc Campuchia.

 ▶ Trong giai đoạn này, Viettel Construction được 
Tổng Công ty Viễn thông Quân đội giao thực hiện 
toàn bộ công trình xây lắp hạ tầng cơ sở mạng viễn 
thông trong nước và quốc tế của Tổng Công ty Viễn 
thông Quân đội

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty CP Công trình Viettel được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1995, là đơn vị hạch toán độc lập, 
một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Sở hữu nguồn lực 
lên đến 10.000 người và mạng lưới hoạt động trải dài khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và 06 quốc gia, Viettel 
Construction là đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam thông qua 5 trụ kinh doanh 
chiến lược chính: Đầu tư hạ tầng; Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2B và 
B2C); Công nghệ thông tin; Giải pháp tích hợp và Vận hành khai thác.

Đến nay sau 26 năm hoạt động, Viettel Construction đã xây dựng được hệ thống hạ tầng mạng lưới Viễn thông 
trong nước với hơn 50.000 trạm phát sóng, 320.000 km cáp quang (tương đương 8 vòng trái đất), bao phủ 100% 
lãnh thổ Việt Nam bao gồm vùng biển hải đảo và vùng sâu vùng xa. Đồng thời còn là đơn vị tham gia xây dựng hạ 
tầng viễn thông tại 10 quốc gia thuộc châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Một số cột mốc chính trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:

    GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

 ▶Ngày 09/06/2010: Viettel Construction chính thức 
chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ 
phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 
0104753865 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp 
với vốn điều lệ là 238 tỷ đồng

 ▶Năm 2011: Viettel Construction tổ chức lực lượng 
triển khai thi công tại Haiti.

 ▶Năm 2012: Viettel Construction được cấp Giấy phép 
đầu tư tại thị trường Peru. 

 ▶Năm 2014: Viettel Construction thành lập 03 Công 
ty tại thị trường nước ngoài là Cameroon, Burundi 
và Tanzania và được cấp Giấy phép đầu tư tại 
Mozambique.

 ▶Năm 2015: Hoàn thiện thủ tục với Bộ Kế hoạch và 
đầu tư về cấp phép hoạt động tại 03 thị trường Lào, 
Myanmar và Cambodia.

    GIAI ĐOẠN 2017 – NAY

 ▶ Tháng 04/2017: Viettel Construction chính thức mở 
rộng ngành nghề sang hướng dịch vụ: dịch vụ vận 
hành khai thác toàn bộ hạ tầng mạng viễn thông của 
Tập đoàn Viettel trong nước (62 tỉnh/thành phố trên 
cả nước). 

 ▶Ngày 31/10/2017: cổ phiếu của Viettel Construction 
chính thức được đăng ký giao dịch trên thị trường 
Upcom với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 
471,2 tỷ đồng, đánh dấu một cột mốc phát triển mới 
của Tổng Công ty hướng đến tiêu chuẩn quản trị và 
minh bạch cao hơn.

 ▶ Tháng 07/2018: sau nhiều lần chuyển đổi tên giao 
dịch, Công trình Viettel chính thức mang tên Tổng 
Công ty cổ phần Công trình Viettel (Tên giao dịch 
quốc tế Viettel Construction Joint Stock Corporation)

 ▶ Chính thức hoạt động trên 5 lĩnh vực kinh doanh 
chính: Xây dựng hạ tầng viễn thông và dân dụng; Dịch 
vụ vận hành khai thác; Dịch vụ cho thuê hạ tầng; Giải 
pháp tích hợp; Tư vấn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và công 
nghệ thông tin.

 ▶Năm 2020: Doanh thu đạt mốc 6.381 tỷ đồng (tương 
đương 106% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 274 
tỷ (tương đương 136% kế hoạch). Vốn chủ sở hữu 
đạt trên 1.000 tỷ đồng tăng 2,13 lần so với năm 2015.
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CƠ CẤU QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CON

VIETTEL
CONSTRUCTION

CAMBODIA

VIETTEL
CONSTRUCTION

PERU

VIETTEL
CONSTRUCTION

MYANMAR

63 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TỈNH/ THÀNH PHỐ

CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

KHỐI
PHÒNG

 BAN

TT
ĐẦU
TƯ
HẠ

TẦNG

TT
XÂY 

DỰNG 
DÂN 

DỤNG

TT
VẬN

HÀNH
KHAI
THÁC

TT
CÔNG 
NGHỆ 

THÔNG 
TIN

TT
GIẢI 

PHÁP 
TÍCH
HỢP

TT
DỊCH

VỤ
KỸ

THUẬT

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

VIETTEL CONSTRUCTION CAMBODIA CO., LTD
Địa chỉ: 22D, ChrokThmay, VeangVong, 7 Makara, Phnom Pênh, Campuchia

Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông

Vốn điều lệ: 10.000 USD

Tỷ lệ sở hữu: 99,9%

VIETTEL CONSTRUCTION PERU S.A.C
Địa chỉ: Thủ đô Lima, Peru

Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông

Vốn điều lệ: 10.000 USD

Tỷ lệ sở hữu: 99,9%

VIETTEL CONSTRUCTION MYANMAR CO.,LTD
Địa chỉ: Số 39, Đường Inya Myaing, Golden Vallay 1, Bahan, Yangon, Myanmar

Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông

Vốn điều lệ: 680.000 USD

Tỷ lệ sở hữu: 99,9%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT
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MÃ NGÀNH THEO ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104753865 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần 
đầu ngày 09/06/2010, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2021, Công ty có những ngành nghề kinh 
doanh chính như sau:

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

1 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

4 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 2399

5 Đúc sắt, thép 2431

6 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

7 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

8 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

10 Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

11 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

12 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

13 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

14 Sửa chữa thiết bị điện 3314

15 Phá dỡ 4311

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

16 Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động rà phá bom mìn, nổ mìn) 4312

17 Lắp đặt hệ thống điện 4321

18

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: 
• Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 
• Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: 

Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, 
Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống pin mặt trời, công trình điện 
gió

4329

19 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21 Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng viễn thông 4651

22 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4652

23
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy

4659

24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

25 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh 4752

26 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27 Hoạt động viễn thông có dây 6110

28 Hoạt động viễn thông không dây 6120

29
Hoạt động viễn thông khác 
Chi tiết: Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

6190
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TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

30
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

31 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

32 Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

33 Khai thác và thu gom than cứng 0510

34 Khai thác và thu gom than non 0520

35 Khai thác quặng sắt 0710

36 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

37 Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

38 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

39 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

40 Khai thác và thu gom than bùn 0892

41 Khai thác muối 0893

42 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

43 Sản xuất sắt, thép, gang 2410

44 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 2395

45 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

46 Đúc kim loại màu 2432

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

47 Xây dựng nhà để ở 4101

48 Xây dựng nhà không để ở 4102

49 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

50 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

51 Xây dựng công trình đường sắt 4211

52 Xây dựng công trình đường bộ 4212

53 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh bất động sản) 5210

54 Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không) 5224

55 Xây dựng công trình điện 4221

56
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi 
có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5229

57 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

58 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

59 Xây dựng công trình công ích khác 4229

60 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa 
hàng chuyên doanh 4741

61 Xây dựng công trình thủy 4291

62 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
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TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

63 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

64 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

65
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 
đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

66 Xuất bản phần mềm 5820

67 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

68 Lập trình máy vi tính 6201

69 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4322

70
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê công trình, máy móc, thiết bị, hạ tầng viễn thông, hạ tầng công 
nghệ thông tin, hạ tầng cơ điện, hạ tầng đô thị thông minh, hạ tầng khác

7730

71 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

72 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

73 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6209

74 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và 
BHXH) 6619

75

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:
• Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, quản lý dự án 

đầu tư 
• Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra kiểm định 

kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
• Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình điện

7110

76 Cho thuê xe có động cơ 7710

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH

77 Cung ứng lao động tạm thời 7820

78 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

79 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

80 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

81 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

82 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

83
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy chữa cháy

3312

84 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Loại trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá) 4610

85
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy

7490

86
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh mua bán điện năng (trừ truyền tải và phân phối 
điện)

3511

87
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử

8299
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Trạm thu phát sóng Hạ tầng thu phát sóng tòa nhà

Hạ tầng truyền dẫn Năng lượng

Xây lắp Hạ tầng viễn thông

Xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông trong nước 
của Tập đoàn Viettel rộng khắp cả nước và các thị 
trường nước ngoài tại châu Á, châu Mỹ, châu Phi. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện 

gia đình (Home services)

Xây dựng dân dụng

 ▶ Khảo sát và thiết kế.
 ▶ Tư vấn quản lý dự án/công trình.
 ▶ Tư vấn giám sát dự án/công trình.
 ▶ Các công trình dân dụng, nhà ở cho hộ gia đình và 
các chủ đầu tư.

Dịch vụ chăm sóc pin năng lượng mặt trời
(Solar services).

Đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm BTS, Smallcell, DAS, truyền dẫn, năng lượng) với mục đích cho thuê, 
kinh doanh bán điện năng (trừ truyền tải và phân phối điện).

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

❶ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHO THUÊ

❷ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Vận hành, khai thác mạng lưới viễn thông
 ▶ Bảo quản, bảo dưỡng nhà trạm BTS.
 ▶ Duy trì, sửa chữa, củng cố chất lượng thuê bao CĐBR.
 ▶ Bảo dưỡng điều hòa, máy phát điện.
 ▶ƯCTT nhà trạm.

Phát triển mới khách hàng
 ▶ Phát triển mới khách hàng.
 ▶ Bán buôn VTTB và linh kiện điện tử, viễn thông.

Home care
Bảo dưỡng, vệ sinh và sửa chữa các thiết bị cơ điện cho 
cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ.

Solar care
Vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống NLMT (giám sát 
hiệu suất; kiểm tra, tư vấn; vệ sinh).

IT support
Bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ IT cho KHDN (gói dịch vụ).

Fiber care – Tower care
VHKT mạng cáp treo, cáp ngầm; Bảo quản nhà trạm 
viễn thông (ngoài Tập đoàn).

❸ VẬN HÀNH KHAI THÁC

➍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

26 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 27

Cơ điện (M&E)

Giải pháp thông minh, tiên tiến về cơ điện:

 ▶Hệ thống điều hòa, thông gió (HVAC).

 ▶Hệ thống điện: 

    » Hệ thống cấp điện; Hệ thống trạm trung/hạ thế;  
Hệ thống máy phát điện; Hệ thống chống sét/tiếp địa.

     » Hệ thống chiếu sáng/chiếu sáng khẩn cấp.

   » Hệ thống điện nhẹ (ELV): Hệ thống quản lý tòa 
nhà (BMS/BAS); Hệ thống tổng đài (PABX); Hệ thống 
mạng LAN, WAN; Hệ thống camera giám sát (CCTV); 
Hệ thống âm thanh công cộng (PA); Hệ thống kiểm 
soát ra vào (Access Control); Hệ thống báo cháy (Fire 
Alarm); Hệ thống cảnh báo xâm nhập (Instrusion); Hệ 
thống quản lý bãi đỗ xe (Car Parking); Hệ thống liên lạc 
nội bộ (Intercom); Hệ thống truyền hình vệ tinh, cáp và 
internet (MATV, CATV, IPTV); Hệ thống quản lý chiếu 
sáng (Lighting Control); Hệ thống tích hợp hình ảnh 
và âm thanh (AV); Hệ thống đăng ký xếp hàng (Queue 
System); Hệ thống hội nghị truyền hình (Teleconfer-
encing); Hệ thống âm thanh hội nghị và hội thảo; Hệ 
thống đồng hồ trung tâm (Master Clock); Hệ thống 
hiển thị thông tin (FIDS); Hệ thống hiển thị màn hình 
ghép (MPDP); Hệ thống camera giám sát giao thông; 
Hệ thống nhà ở thông minh (Smart Home).

 ▶Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 ▶Hệ thống cấp thoát nước.

 ▶Hệ thống Datacenter.

Năng lượng

Giải pháp/công nghệ năng lượng mới cho KHCN/KHDN:
 ▶Năng lượng mặt trời (Hệ thống pin NLMT; Hệ thống 
đèn NLMT; Hệ thống bơm tưới NLMT).
 ▶Năng lượng gió.
 ▶ Giải pháp quản lý giám sát/đo kiểm tập trung, tối ưu 
tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.

❺ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP

ICT
 ▶Hardware: camera analog, camera IP (wifi, có dây), 
wifi, điện thoại, laptop, PC, máy chiếu, webcame, 
CPU, chuột, bàn phím, máy in và các thiết bị văn 
phòng, thiết bị liên quan đến CNTT và truyền thông.
 ▶ Software: phần mềm diệt virut…
 ▶ Các giải pháp: trực tuyến, phương tiện truyền thông, 
âm thanh, tổng đài, truyền tải mạng và chức năng 
giám sát.

Smart Solutions
 ▶ Các thiết bị smart đơn lẻ: khóa cửa thông minh; thiết 
bị cảm biến; robot hút bụi  và các thiết bị tự động.
 ▶ Giải pháp: Smart Home; Chiếu sáng thông minh; 
Điều khiển thiết bị điện gia đình; Cản báo, an ninh; 
Âm thanh đa vùng; Car Parking; Nông nghiệp thông 
minh; Quản lý khách sạn; Smart Factory; Giám sát và 
quản lý hệ thống Solar.

Dịch vụ CNTT và các dịch vụ khác liên quan đến máy tính
 ▶ Giải pháp triển khai hạ tầng viễn thông và CNTT.
 ▶ Giải pháp phần mềm: quản trị kinh doanh ERP, hỗ trợ kinh doanh, Business Intelligence.

❻ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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1. Giải pháp ICT (wifi, camera,...).
2. Giải pháp cơ điện (điện tử, điện dân dụng).
3. Giải pháp năng lượng mặt trời.
4. Giải pháp thông minh (Smart home, Smart city).

1. Lắp đặt, vận hành khai thác, tối ưu hạ tầng: mạng viễn 
thông, công nghệ thông tin, năng lượng mặt trời.
2. Dịch vụ vận hành khai thác kỹ thuật cho hộ gia đình, 
doanh nghiệp.
3. Dịch vụ vận hành khai thác hệ thống năng lượng mặt trời.

XÂY DỰNG
DÂN DỤNG

VẬN HÀNH 
KHAI THÁC

GIẢI PHÁP
TÍCH HỢP

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG

1. Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
2. Dịch vụ Tư vấn triển khai và Vận hành 
khai thác IT.
3. Dịch vụ outsourcing giải pháp CNTT.
4. Phần mềm Quản trị và Hỗ trợ kinh doanh 
cho doanh nghiệp.

1. Tư vấn thiết kế xây dựng.
2. Xây dựng dân dụng.
3. Xây lắp hạ tầng viễn thông.

1. Cho thuê hạ tầng trạm phát sóng BTS.
2. Cho thuê hạ tầng truyền dẫn.
3. Cho thuê hạ tầng năng lượng.
4. Cho thuê hạ tầng IOT.
5. Phủ sóng tòa nhà Inbuilding.
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TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ

Viettel Construction sở hữu 10.000 nhân sự trình 
độ cao, có kinh nghiệm và khả năng cung cấp 
dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật, hoạt động trên 63 
tỉnh thành (bao gồm biên giới hải đảo) và 5 quốc 
gia trên thế giới.

PERU

CAMPUCHIA

MYANMAR

63
Chi nhánh/ Tỉnh thành

03
Quốc gia/ Thế giới

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho 
doanh nghiệp.
2. Dịch vụ giám sát, vận hành, bảo 
trì hệ thống năng lượng mặt trời.
3. Vận hành, bảo dưỡng hạ tầng 
viễn thông.

DỊCH VỤ

KỸ THUẬT
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 ▶ Với gần 16 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh 
vực kỹ thuật tại Tập đoàn Viettel, ông đã trải qua 
nhiều vị trí quản lý, tại các cơ quan, đơn vị như 
TGĐ của VTNet, PTGĐ của VTT. 
 ▶Ngày 07/4/2017, ông được bổ nhiệm chức danh 
PGĐ Công ty cổ phần Công trình Viettel.
 ▶Ngày 18/10/2018, ông được bổ nhiệm chức danh 
TGĐ Công ty.
 ▶ Ông là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 
26/01/2019 đến nay.

 ▶ Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong 
trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng, tổ 
chức thi công xây dựng hạ tầng viễn 
thông, ông trải qua nhiều vị trí quản lý 
tại các cơ quan, đơn vị như PTGĐ của 
VTNet, Giám đốc Ban quản lý dự án hạ 
tầng viễn thông Tâp đoàn Viettel.
 ▶ Ông là thành viên HĐQT Công ty từ 
ngày 25/4/2015. 
 ▶Ngày 18/10/2018, ông được bổ nhiệm 
chức danh PTGĐ Công ty.

 ▶ Với 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
Viễn thông và trãi qua nhiều vị trí lãnh đạo quản 
lý cấp cao của Viettel như Tổng Giám đốc công 
ty Mạng lưới Viettel, Tổng Giám đốc công ty đầu 
tư quốc tế Viettel; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Viettel.
 ▶ Ông là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 
23/04/2021 và giữ chức Chủ tịch HĐQT.
 ▶ Chức vụ đang nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam; 
Chủ tịch Hội đồng

 ▶ Ông được bầu là thành viên 
HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 
tổ chức vào ngày 19/06/2018. 
Ông từng có gần 10 năm trong 
lĩnh vực kỹ thuật và 5 năm phụ 
trách mảng Kiểm soát nội bộ 
của đơn vị phụ thuộc Tập đoàn 
Viettel.

 ▶ Bà là thành viên HĐQT Công ty 
từ 06/06/2020. Với nhiều năm 
kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
Đầu tư tài chính, mua bán doanh 
nghiệp, tài chính ngân hàng…
 ▶Hiện nay bà giữ chức danh 
Trưởng Ban Đầu tư tài chính Tập 
đoàn Viettel.

NGUYỄN THANH NAM PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG

BÙI THẾ HÙNGNGHIÊM PHƯƠNG NHI NGUYỄN TẤT TRƯỜNG

Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQTThành viên HĐQT Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

NGÔ QUANG TUỆ MAI THỊ ANH PHẠM HỒNG QUÂN

Trưởng Ban kiểm soát Thành viên BKS Thành viên BKS

 ▶ Bà được ĐHĐCĐ thường 
niên được tổ chức vào ngày 
19/06/2018 bầu vào Ban 
kiểm soát Công ty cổ phần 
Công trình Viettel. Trước 
khi trở thành thành viên Ban 
kiểm soát, bà Mai Thị Anh đã 
có hơn 10 năm kinh nghiệm 
làm việc về tài chính, kế toán 
tại các đơn vị trực thuộc Tập 
đoàn Viettel.

 ▶ Trong suốt quá trình gần 15 
năm làm việc trong lĩnh vực tài 
chính tại các đơn vị trực thuộc 
Tập đoàn Viettel, ông Quân 
đã trải qua nhiều vị trí như: 
chuyên viên tài chính, Trưởng 
ban, Phụ trách tài chính đối 
với nhiều lĩnh vực như đầu tư, 
quản trị, dự toán ngân sách. 
Ngày 19/06/2018, ông được 
Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 bầu vào Ban 
kiểm soát Công ty.

 ▶ Ông là người có nhiều kinh 
nghiệm, trải qua nhiều vị trí 
chức danh trong lĩnh vực tài 
chính tại các Tổng Công ty trực 
thuộc và là chuyên viên Thanh 
tra, Kiểm toán tại Ban Thanh 
tra, Kiểm toán Tập đoàn Viettel, 
ngày 19/06/2018, ông được 
Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 bầu vào Ban 
kiểm soát và được các thành 
viên Ban kiểm soát tin tưởng 
bầu làm Trưởng Ban.

Thay đổi trong năm 2021:
Ngày 23/04/2021, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 
HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đó:
Ông Nguyễn Thanh Nam được bầu vào HĐQT và bầu làm chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Chiến.
• HĐQT bao gồm 5 thành viên:
➀ Nguyễn Thanh Nam    ➁ Phạm Đình Trường    ➂ Nghiêm Phương Nhi   ➃ Bùi Thế Hùng    ➄ Nguyễn Tất Trường
• Ban kiểm soát: Không thay đổi.
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI THẾ HÙNGLÊ HỮU HIỀN NGUYỄN HUY DŨNG
Phó Tổng Giám đốcPhó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc

 ▶Hơn 19 năm công tác tại Tập 
đoàn Viettel, ông đã trải qua 
nhiều vị trí quản lý, tại các cơ 
quan, đơn vị như TGĐ của Star 
Telecom, PTGĐ của VTT, Ban Kỹ 
thuật Tập đoàn. 
 ▶Ngày 10/8/2018, ông được bổ 
nhiệm chức danh PTGĐ Công ty.

 ▶ Với hơn 19 năm kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực kỹ thuật 
tại Tập đoàn Viettel, ông đã trải 
qua nhiều vị trí quản lý, tại các 
cơ quan, đơn vị như PTGĐ của 
VTNet, PTGĐ của MyTel.
 ▶Ngày 27/02/2020, ông được bổ 
nhiệm chức danh PTGĐ Công ty. 

 ▶ Với hơn 16 năm kinh nghiệm 
trong trong lĩnh vực Đầu tư 
xây dựng, tổ chức thi công xây 
dựng hạ tầng viễn thông, ông 
trải qua nhiều vị trí quản lý tại 
các cơ quan, đơn vị như PTGĐ 
của VTNet, Giám đốc Ban quản 
lý dự án hạ tầng viễn thông Tâp 
đoàn Viettel.
 ▶ Ông là thành viên HĐQT Công 
ty từ ngày 25/4/2015. 
 ▶Ngày 18/10/2018, ông được 
bổ nhiệm chức danh PTGĐ 
Công ty.

 ▶ Ông có kinh nghiệm trong công 
tác quản lý tài chính, trải qua 
thực tiễn nhiều vị trí quản lý 
quan trọng: Trưởng phòng Tài 
chính Viettel tỉnh, Phó Phòng 
Tài chính VTNet… trước khi 
chính thức trở thành Trưởng 
phòng Tài chính kế toán Công 
ty vào ngày 03/05/2017.

 ▶ Từ năm 2009, bà phụ trách lĩnh 
vực kinh doanh của Công ty.
 ▶Ngày 22/3/2017, được bổ nhiệm 
chức danh PGĐ Công ty cổ phần 
Công trình Viettel (nay là PTGĐ 
Công ty).

PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG

ĐÀO THU HIỀN NGUYỄN THÁI HƯNG BÙI DUY BẢO

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng
Trưởng phòng Tài chính kế toán

 ▶ Với hơn 14 năm kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực xây 
dựng tại Tập đoàn Viettel, ông 
đã trải qua nhiều vị trí quản 
lý tại các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc, công ty con (Giám đốc 
Công trình Viettel Cameroon) 
của Công ty cổ phần Công trình 
Viettel. 
 ▶Ngày 24/02/2016, ông được 
bổ nhiệm chức danh PGĐ Công 
ty cổ phần Công trình Viettel 
(nay là PTGĐ Công ty).

 ▶ Với gần 16 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kỹ thuật tại Tập đoàn Viettel, ông đã trải 
qua nhiều vị trí quản lý, tại các cơ quan, đơn vị như TGĐ của VTNet, PTGĐ của VTT. 
 ▶Ngày 07/4/2017, ông được bổ nhiệm chức danh PGĐ Công ty cổ phần Công trình Viettel.
 ▶Ngày 18/10/2018, ông được bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty.
 ▶ Ông là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 26/01/2019 đến nay.
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    THÔNG TIN CƠ BẢN CỔ PHIẾU
 ▶ Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
 ▶Mã Chứng khoán CTR
 ▶ Sàn giao dịch: UPCOM
 ▶Ngày giao dịch đầu tiên: 31/10/2017
 ▶ Số lượng cổ phiếu lưu hành: 92.923.873 cổ phiếu 
 ▶ Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 91.239.918 cổ 
phiếu.

 ▶ Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 1.683.955 cổ 
phiếu trong đó:

• Hạn chế theo quy chế ESOP phát hành 2020: 
1.373.953 cổ phiếu.

• Hạn chế theo quy định Khoản 1đ Điều 109, Nghị định 
số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 với 
cổ đông là Người nội bộ: 377.958  cổ phiếu (Trong 
đó: đã bao gồm 67.706 cổ phiếu mua theo chương 
trình ESOP)

    DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CỦA CỔ PHIẾU
Cổ phiếu CTR đã duy trì mức tăng  65 % trong năm 2021. Vốn hóa tại ngày 31/12/2021 của CTR là 8.112 tỷ đồng. 

    VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU CTR QUA CÁC NĂM
Sau 4 năm kể từ ngày giao dịch chính thức trên UPCOM vốn hóa của Công ty đã tăng gấp 6 lần. 

STT ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

1 TRONG NƯỚC           9.135              88.892.339   96%

1.1 a. Cá nhân           9.103              23.724.429   26%

1.2 b. Tổ chức                 32              65.167.910   70%

2 NƯỚC NGOÀI               153                4.031.534   4%

2.1 a. Cá nhân               135                    408.057   0%

2.2 b. Tổ chức                 18                3.623.477   4%

3 Tổng Cộng           9.288              92.923.873   100%

CỔ ĐÔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông 
Quân đội 61.013.603 65,66%

LOẠI CỔ PHIẾU SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU TỶ LỆ

Cổ phiếu phổ thông 92.923.873 100%

Cổ phiếu quỹ 0 0%

Cổ phiếu đã phát hành 92.923.873 100%

    CƠ CẤU CỔ ĐÔNGTHÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG 

(Số liệu theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/12/2021).

Ngày đầu tiên
GD trên UPCOM 
(31/10/2017)

29/12/2017

0
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4000
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8000
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28/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

1.354 1.212 1.058

2.413

4.951

8112

GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
Đơn vị: Tỷ đồng

 ■ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG THEO ĐỊA LÝ

 ■ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LỚN TRÊN 5%

 ■ CƠ CẤU THEO LOẠI CỔ PHIẾU
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THỜI 
ĐIỂM

 VỐN ĐIỀU LỆ
TĂNG THÊM

VỐN ĐIỀU LỆ
SAU PHÁT HÀNH

(ĐVT: VNĐ)

HÌNH THỨC
TĂNG VỐN CƠ QUAN CHẤP THUẬN

2010 238.000.000.000

Vốn điều lệ tại thời 
điểm thực hiện cổ phần 
hóa (Theo GCN ĐKKD 
ngày 09/06/2010)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 
09/06/2010.

Lần 1:
04/2015

35.695.650.000 273.695.650.000
Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:15

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 322/NQ-
CTR-ĐHCĐ ngày 26/04/2014;
UBCKNN theo Công văn 
số 1235/UBCK-QLPH ngày 
20/03/2015;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 03 ngày 
27/07/2015.

Lần 2:
09/2015

32.835.250.000 306.530.900.000
Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:12

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 347/NQ-
CTR-ĐHCĐ ngày 25/04/2015;
UBCKNN theo Công văn số 
5655/UBCK-QLPH tháng 
04/2015;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 04 ngày 
04/02/2016.

Lần 3:
04/2016

75.979.940.000 382.510.840.000
Chào bán cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu với 
tỷ lệ 112:30

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 347/NQ-
CTR-ĐHCĐ ngày 25/04/2015;
UBCKNN theo GCN đăng ký 
chào bán cổ phiếu ra công 
chúng số 01/GCN-UBCK ngày 
13/01/2016;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 05 ngày 
28/07/2016.

Lần 4:
10/2016

45.889.500.000 428.400.340.000
Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:12

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 435/NQ-
CTR-ĐHCĐ ngày 26/04/2016;
UBCKNN theo Công văn 
số 6483/UBCK-QLCB ngày 
26/09/2016;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 06 ngày 
14/11/2016.

LỊCH SỬ TĂNG VỐN/ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/ CHI TRẢ CỔ TỨC THỜI 
ĐIỂM

 VỐN ĐIỀU LỆ
TĂNG THÊM

VỐN ĐIỀU LỆ
SAU PHÁT HÀNH

(ĐVT: VNĐ)

HÌNH THỨC
TĂNG VỐN CƠ QUAN CHẤP THUẬN

Lần 5:
06/2017

42.833.070.000 471.233.410.000 Phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức với tỷ lệ 10:1

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/NQ-
CT-ĐHCĐ ngày 22/04/2017;
UBCKNN theo Công văn 
số 2828/UBCK-QLCB ngày 
22/05/2017;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 07 ngày 
18/08/2017.

Lần 6:
11/2018

47.117.020.000 518.350.430.000 Phát hành cổ phiếu để 
trả cổ tức với tỷ lệ 10:1

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ số 1192/NQ-CT-
ĐHCĐ ngày 19/06/2018;
UBCKNN theo Công văn 
số 7322/UBCK-QLCB ngày 
29/10/2018;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 11 ngày 
17/01/2019.

Lần 7:
09/2019

88.624.660.000 606.975.090.000
Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:17,1

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ-
CT-ĐHCĐ ngày 23/04/2019;
UBCKNN theo Công văn 
số 4781/UBCK-QLCB ngày 
08/08/2019;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 12 ngày 
18/10/2019.

Lần 8:
08/2020

97.106.160.000 704.081.250.000
Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:16

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ số 060602/NQ-
VCC-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020;
UBCKNN theo Công văn 
số 4567/UBCK-QLCB ngày 
23/07/2020;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 13 ngày 
29/09/2020.

Lần 9:
11/2020

13.737.030.000 717.818.280.000
Phát hành cổ phiếu 
cho cán bộ công nhân 
viên (ESOP) năm 2020

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ số 060602/NQ-
VCC-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020;
UBCKNN theo Công văn 
số 6395/UBCK-QLCB ngày 
26/10/2020;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 14 ngày 
15/12/2020.
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Năm 2021, dịch covid 19 bùng phát từ cuối tháng 4 đến 
nay đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế 
xã hội (GDP Việt Nam tăng trưởng ~ 2,6%, giảm 10% 
so với năm 2020; Giãn cách xã hội tại nhiều địa phương 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh; Đứt gẫy chuỗi cung ứng do mất cân đối cung 
cầu làm cho giá nguyên vật liệu sản xuất tăng). 

Ngoài dịch bệnh, Tổng Công ty cổ phần Công trình 
Viettel (Công ty) còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh 
doanh (SXKD) của đơn vị như: Tại Việt Nam, Chính phủ 
chưa ban hành FIT3; cơ sở hạ tầng cho 5G chưa được 
triển khai trên diện rộng; Chính sách thuê các vị trí 
dùng chung của các nhà mạng hầu như không có. Tại 
nước ngoài, tình hình bất ổn chính trị (Myanmar) và 
thay đổi thể chế chính trị (Peru) …

Khó khăn luôn đi kèm cơ hội, Chiến lược chuyển đổi số 
quốc gia diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi chiến lược kinh 
doanh, cách thức vận hành của nhiều Doanh nghiệp và 
tạo ra các mô hình/sản phẩm kinh doanh mới; Chính 
phủ thúc đẩy đầu tư hạ tầng tạo ra nguồn việc lớn cho 
ngành xây dựng; Tập đoàn Viettel quan tâm duy trì, mở 
rộng mối quan hệ hợp tác với Bộ, ngành, địa phương và 
các Doanh nghiệp lớn, đồng thời rà soát kiến nghị với 
Chính phủ ban hành cơ chế chính sách tạo hành lang 
pháp lý để các công ty con có cơ hội mở rộng phát triển 
(Nghị định 82/2021/NĐ-CP về việc kéo dài thời gian 
thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 
số 74/NĐ/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thí 
điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn 
Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, theo đó Công ty có 
cơ sở để triển khai kinh doanh lĩnh vực mới là dịch vụ 
kỹ thuật).

I. KẾT QUẢ NĂM 2021

TỔNG QUAN NĂM 2021

PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTHỜI 
ĐIỂM

 VỐN ĐIỀU LỆ
TĂNG THÊM

VỐN ĐIỀU LỆ
SAU PHÁT HÀNH

(ĐVT: VNĐ)

HÌNH THỨC
TĂNG VỐN CƠ QUAN CHẤP THUẬN

Lần 10:
06/2021

211.420.450.000 929.238.730.000

Phát hành cổ phiếu 
để trả cổ tức với tỷ lệ 
100:22,676
Phát hành cổ phiếu 
tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu 
với tỷ lệ 100:6,782

ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/NQ-
VCC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
UBCKNN theo Công văn 
số 2753/UBCK-QLCB ngày 
10/06/2021;
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội theo GCN ĐKKD 
thay đổi lần thứ 16 ngày 
02/08/2021.

    CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC/ LỊCH SỬ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

Trong năm, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng phát hành: 
21.142.045 cổ phiếu.

1. Tỉ lệ cổ tức cổ phiếu 2. Tỉ lệ cổ tức tiền

BIỂU ĐỒ CHI TRẢ CỔ TỨC: 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021

    ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU THEO KẾ HOẠCH
CHỈ TIÊU TRÊN SỐ LIỆU HỢP NHẤT:            ĐƠN VỊ TÍNH: TỶ ĐỒNG

TT TÊN CHỈ TIÊU TH 2020
TH 2021 So với 2020

KH TH %KH △ %△

I Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng doanh thu 6.380 6.600 7.461 113% 1.081 16,9%

2 Tổng chi phí 6.035 6.249 6.990 112% 954 15,8%

3 Lợi nhuận trước thuế 345,1 351,0 471,6 134% 126 36,6%

4 Lợi nhuận sau thuế 274,2 276,0 375,3 136% 101 36,9%

II Chỉ tiêu hiệu quả

5 ROA (%) 8,7% 5,8% 9,6% 165% 0,9% 10,0%

6 ROE (%) 28,4% 24,8% 31,6% 128% 3,2% 11,4%

TT TÊN CHỈ TIÊU TH 2020
TH 2021 So với 2020

KH TH %KH △ %△

I Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng doanh thu 6.033 6.010         6.669   111% 636 10,5%

2 Tổng chi phí 5.700 5.673         6.217   110% 517 9,1%

3 Lợi nhuận trước thuế 333,2      337,0           451,8   134% 119 35,6%

4 Lợi nhuận sau thuế 268,7      269,0           364,6   136% 96 35,7%

II Chỉ tiêu hiệu quả

5 ROA (%) 9,0% 6,7% 10,0% 149% 1,0% 10,7%

6 ROE (%) 28,3% 24,4% 31,2% 128% 2,9% 10,2%

(Số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán).

CHỈ TIÊU TRÊN SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ:           ĐƠN VỊ TÍNH: TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 đợi ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt.

    CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:              ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU ĐỒNG

CHỈ TIÊU TH 2020 TH 2021 % TĂNG/GIẢM

Tổng tài sản 3.879 3.963 2%

Doanh thu thuần 6.359 7.447 17%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 344 473 37%

Lợi nhuận khác 1,1 -1,3 -221%

Lợi nhuận trước thuế 345 472 37%

Lợi nhuận sau thuế 274 375 37%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 39,50% 33,10% -16%
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH NĂM 2020 NĂM 2021 TĂNG/GIẢM
SO 2020

1 Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán     

  ▶Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1.1 1.1 4%

  ▶Hệ số thanh toán nhanh Lần 0.9 0.9 -1%

2 Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn     

  ▶Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0.7 0.7 0%

  ▶Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2.7 2.3 -14%

  ▶Hệ số Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Lần 0.3 0.3 1%

3 Chỉ tiêu về Năng lực hoạt động     

  ▶ Vòng quay hàng tồn kho Lần 11 10.9 -1%

  ▶ Vòng quay các khoản phải thu Lần 7.2 8.9 24%

  ▶ Vòng quay các khoản phải trả Lần 2.8 3.6 28%

  ▶ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 1.6 1.9 18%

4 Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời     

  ▶ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần (ROS)

% 4.3% 5.0% 17%

  ▶ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu (ROE)

% 28.4% 31.6% 11%

  ▶ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
(ROA)

% 8.7% 9.5% 10%

Đánh giá:

Các chỉ số tài chính đạt kế hoạch, đảm bảo ở mức an toàn. Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.061 tỷ lên 1.312 tỷ đồng.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC
 ▶Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh năm 2021 và tăng trưởng cao so với thực 
hiện năm 2020

 ▶ Các chỉ số tài chính đạt kế hoạch, đảm bảo ở mức an 
toàn (Dòng tiền ròng đạt 527 tỷ tăng trưởng 45% 
so với thực hiện năm 2020. Vốn chủ sở hữu tăng 
từ 1.043 tỷ lên 1.239,8 tỷ; Vòng quay hàng tồn kho 
giảm từ 11 lần xuống 10,9 lần; Vòng quay các khoản 
phải thu tăng từ 7,2 lần lên 8,9 lần; Hệ số nợ/tổng 
tài sản 0,7 lần; ROA: 9,5% tăng 10% so với 2020; 
ROE: 31,6% tăng 11% so với 2020; EBITDA: 616,8 tỷ 
tăng 41% so với 2020).

 ▶ Lĩnh vực Vận hành khai thác (VHKT): Đảm bảo các 
KPI theo hợp đồng VHKT.  Năng suất lao động nhân 
viên nhà trạm tăng 3,9% so với 2019; Năng suất lao 
động nhân viên dây máy tăng 10,4% so với 2020. 
Doanh thu đạt 4.203 tỷ tăng trưởng 24,7% so TH 
năm 2020.

 ▶ Lĩnh vực Xây dựng: 

• Xây lắp viễn thông: Thực hiện 17.000 giải pháp nâng 
cao chất lượng mạng lưới; thi công 1.500 trạm BTS 
và 322.000 cổng GPON trong năm 2021.

• Xây dựng dân dụng: Năng lực xây dựng của Công ty 
được nâng cao. Nhiều chủ đầu tư lớn, uy tín đã tin 
tưởng ký hợp đồng với Công ty như:  Louis Hoàng 
Mai, Aquacity Đồng Nai, Kim Chung – Di Trạch, Dan-
ko Thái Nguyên …(Trong năm 2021 Công ty đã ký 
kết được các  hợp đồng trị giá 1.331 tỷ). 

• Tổng doanh thu lĩnh vực xây dựng đạt 1.899 tỷ tăng 
trưởng 18% so với TH năm 2020.

 ▶ Lĩnh vực Giải pháp tích hợp, thương mại: Phát triển 
với 4 Business units (BU) chính (Energy, Mechanic 
& Engineer (M&E), ICT (Information & Communi-
cation Technology), Smart solution). Trong năm 
2021, Công ty thực hiện mở rộng, đa dạng các gói 
sản phẩm, đồng thời tăng cường hợp tác đối với các 
công ty lớn, thương hiệu lớn tại Việt Nam và trên 
thế giới. Doanh thu đạt 1.137 tỷ đồng giảm 13% so 
với TH năm 2020. 

 ▶ Lĩnh vực Đầu tư hạ tầng cho thuê: Ngoài hệ thống 
DAS, truyền dẫn, hệ thống NLMT, hết năm 2021 
Công ty sở hữu 2.473 trạm BTS, đứng thứ hai Việt 
Nam sau OCK (2.700 trạm). Doanh thu đạt 201,5 tỷ, 
tăng trưởng 208% so TH năm 2020. 

 ▶ Vận hành và quản trị hệ thống: Áp dụng các mô hình 
vận hành và quản trị theo chuẩn quốc tế và thông lệ 
tốt nhất: Chuỗi cung ứng; Kiểm toán nội bộ; Quản trị 
rủi ro; Chiến lược nguồn nhân lực.

 ▶ Chuyển đổi số: Mức độ trưởng thành số của Công ty 
tăng  Từ 2.1  lên 3.04. Thực hiện chuyển đổi số toàn 
diện từ cấp đơn vị thực thi sản xuất kinh doanh đến 
cấp Công ty.

 ▶Hoạt động nghiên cứu: Nghiên cứu cho ra đời sản 
phẩm VCC Smarthome; VCC Solar Scada; Nghiên 
cứu hệ thống nguồn cho thiết bị 5G; Nghiên cứu 
công nghệ, giải pháp, triển khai lĩnh vực năng lượng 
gió. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu tìm cơ hội 
tại các mảng hạ tầng kết nối thông minh, thành phố 
thông minh, nông nghiệp thông minh …

 ▶Marketing, xây dựng thương hiệu: Trong năm, Công 
ty dành được 05 giải thưởng quan trọng: Giải Vàng 
IT World Awards hạng mục phần mềm quản lý do-
anh thu và khách hàng tích hợp; Top50 doanh ng-
hiệp lợi nhuận “xuất sắc” Việt Nam; Top500 Doanh 
nghiệp lợi nhuận “tốt nhất” Việt Nam (PROFIT500); 
Top500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt 
Nam (FAST500); Top500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam (VNR500). Công ty chú trọng truyền thông, 
quảng bá sản phẩm, thương hiệu ViettelConstruc-
tion tới công chúng và đối tác.

NHỮNG NGUY CƠ, ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
 ▶Mảng Hạ tầng cho thuê chưa hoàn thành kế hoạch 
nghiên cứu phương án đầu tư sản phẩm mới thay 
thế cho phương án mua trạm của Tập đoàn; đầu tư 
năng lượng mặt trời không tăng do không có chính 
sách mới của Nhà nước.

 ▶ Việc mở rộng VHKT nước ngoài không đạt mục tiêu 
kế hoạch (Myanmar: tiếp nhận VHKT được 13/18 
Tỉnh ~ 72% kế hoạch năm).

II. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
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III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ NĂM 2021

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CHIẾN LƯỢC

Trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của Covid-19 cũng như thiên tai, Ban Điều hành đã 
nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát theo biến động của thị trường và tình hình, 
tổ chức điều hành quyết liệt theo mục tiêu đã đề ra như sau: 

 ▶ Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 7.461 tỷ đồng hoàn thành 113% kế hoạch, tăng trưởng 17% so 
với cùng kỳ 2020.
 ▶ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 đạt 375,3 tỷ đồng hoàn thành 136% kế hoạch, tăng trưởng 37% 
so với cùng kỳ 2020.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện đúng các định 
hướng chuyển đổi chiến lược, cụ thể:

 ▶ Chuyển từ nhà thầu dịch vụ, thương mại thành 
công ty sở hữu tài sản, hạ tầng cho thuê (Đến cuối 
năm 2021 Công ty trở thành đơn vị sở hữu hạ tầng 
viễn thông cho thuê lớn thứ 2 tại Việt Nam).
 ▶ Tạo ra hệ sinh thái khép kín tư vấn – thiết kế - xây 
dựng – giải pháp – tích hợp – vận hành và tối ưu 
sản phẩm.

 ▶ Chuyển dịch số: Chuyển đổi số toàn diện từ cấp 
Công ty đến cấp chi nhánh đạt 3.0/5.0 điểm trong 
thang điểm DMM và ứng dụng công nghệ vào nâng 
cao năng suất lao động: Callbot, chatbot, Super 
App, EBSC, CRM ....
 ▶ Các mảng kinh doanh năng lượng, M&E tiếp tục 
đạt được kết quả tốt doanh thu đạt 740 tỷ.

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

 ▶ Là Towerco số 1 tại Việt Nam.
 ▶ Tiếp tục Nâng cao công tác quản trị, hình ảnh 
thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.
 ▶ Chuyển đổi số đạt 3.8 điểm (Theo DDM của 
TMForum).

KẾ HOẠCH NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

Năm 2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch nhằm tiếp 
tục nâng cao hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu theo 
định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2025, trong đó 
tập trung vào các nội dung trọng điểm sau:

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG: “Trong tiên phong kết nối, 
Ngoài đột phá tăng trưởng” trên cơ sở giải pháp:

 ▶ 3 Core: Chiến lược – Con người – Thực thi

 ▶ 4 Factors: Con người – Quy trình – Công nghệ – 
Quản trị.

 ▶ 3 Keys: Kênh bán – Kênh triển khai – Kênh kiểm soát.

HOẠT ĐỘNG SXKD THEO 6 TRỤ CHÍNH:
 ▶ Xây dựng (trong Tập đoàn và xây dựng dân dụng B2C)
 ▶ Vận hành khai thác
 ▶ Giải pháp tích hợp
 ▶ Xây dựng dân dụng B2B
 ▶ Đầu tư hạ tầng
 ▶ Dịch vụ kỹ thuật

SẢN PHẨM: 
 ▶ Đẩy mạnh kinh doanh các giải pháp thông minh, tạo 
giá trị cho xã hội: Smart home, smart city; Dịch vụ 
kỹ thuật; Giải pháp chuyển đổi số quản trị riêng cho 
từng doanh nghiệp.

DỰ BÁO VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 ▶ Quy hoạch điện 8 dự kiến được Chính phủ ban hành 
năm 2022 -> Cơ hội tiếp tục phát triển mảng năng 
lượng tái tạo (triển khai và đầu tư).
 ▶ Chính phủ thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 làm 
tăng chuyển dịch số trong sản xuất kinh doanh -> 
Thuận lợi trong việc phát triển nghiên cứu và kinh 
doanh các giải pháp thông minh, tự động hóa phục 
vụ sản xuất.
 ▶Người tiêu dùng có tâm lý tích cực sau khi vaccine 
đã được tiêm phổ biến -> cơ hội cho lĩnh vực GPTH, 
XDDD, DVKT.
 ▶Năm 2022, đầu tư công sẽ tập trung vào dự án tạo 
động lực phát triển kinh tế cả nước; Tập đoàn Viettel 

và Viettel Construction đã ký thỏa thuận hợp tác 
toàn diện với nhiều Tập đoàn lớn như ACV, Tân Cảng 
Sài Gòn, NovaLand, GFS, TTC, Minh Linh, MBland, 
FCN… là điều kiện thuận lợi cho trụ Xây dựng dân 
dụng của Viettel Construction tăng trưởng mạnh.
 ▶ Các Sở TTTT tại các tỉnh/TP có quy hoạch tuyến 
cống bể hạ ngầm giai đoạn 2020-2025; Các nhà 
mạng (Viettel, Mobifone, …) vẫn có định hướng mở 
rộng quỹ trạm BTS và tối ưu chi phí do ảnh hưởng 
của covid nên sẽ tăng tỉ trọng thuê trạm XHH -> Cơ 
hội cho Viettel Construction đầu tư thêm và tăng tỷ 
lệ dùng chung hạ tầng.
 ▶ Các nhà mạng đẩy mạnh triển khai mạng 5G là cơ 
hội nguồn việc cho lĩnh vực VHKT và Xây dựng
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CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

TT CHỈ TIÊU HỢP NHẤT TH 2021 KH 2022
So với 2021

△ %△

I Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 7.461 8.586 1.125 15%

2 Tổng chi phí (tỷ đồng) 6.990 8.069 1.079 15%

3 LNTT (tỷ đồng) 471,6 517,6 46 10%

4 LNST (tỷ đồng) 375,3 413,8 38 10%

II Chỉ tiêu hiệu quả

1 ROA (%) 9,6% 9,0% -0,5% -5,5%

2 ROE (%) 31,6% 28,8% -2,8% -8,8%

TT CHỈ TIÊU HỢP NHẤT TH 2021 KH 2022
So với 2021

△ %△

I Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 6.669 7.607 938 14%

2 Tổng chi phí (tỷ đồng) 6.217 7.109 891 14%

3 LNTT (tỷ đồng) 451,8 498,2 46 10%

4 LNST (tỷ đồng) 364,6 399,4 35 10%

II Chỉ tiêu hiệu quả

1 ROA (%) 10,0% 9,9% -0,1% -0,7%

2 ROE (%) 31,2% 29,45% -1,7% -5,6%

CHỈ TIÊU HỢP NHẤT:

CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ:

    NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
VẬN HÀNH KHAI THÁC

VHKT hạ tầng mạng lưới của Tập đoàn Viettel
 ▶ Tối ưu tăng NSLĐ tại Việt Nam và các thị trường 
nước ngoài (Việt Nam tăng trưởng 5%; Campuchia 
tăng từ 5% đến 15%; Myanmar tăng trưởng 6%). 
 ▶ Doanh thu 5.110 tỷ, tăng 12,6% so với năm 2021.

Dịch vụ kỹ thuật
 ▶ Cung cấp dịch vụ đến 500.000 hộ gia đình; 2.000 
cửa hàng dạng chuỗi.

XÂY DỰNG

 ▶ Doanh thu mảng xây lắp đạt 2.333,8 tỷ, tăng trưởng 
43% so năm 2021 trong đó doanh thu từ các hợp 
đồng ngoài Tập đoàn Viettel tăng trưởng 77%.

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHO THUÊ
 ▶ Số 1 thị trường Việt Nam về sở hữu hạ tầng viễn 
thông (với 4.487 trạm BTS, tỉ lệ dùng chung đạt 
1.05). 
 ▶ Doanh thu đạt 342 tỷ tăng trưởng 70,6% so với năm 
2021.

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP
 ▶ Đưa ít nhất 3 sản phẩm mới vào kinh doanh (VCC 
smarthome, giải pháp nông nghiệp thông minh…).
 ▶ Doanh thu đạt 790 tỷ đồng.

THÀNH VIÊN CƠ CẤU HĐQT

Ngày 23/04/2021, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2020-2025 theo đó: Ông Nguyễn Thanh Nam được bầu vào HĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Chiến và 
Ông Nguyễn Thanh Nam cũng được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT.

 HĐQT bao gồm 5 thành viên: Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT , Phạm Đình Trường, Nghiêm Phương Nhi, Bùi 
Thế Hùng, Nguyễn Tất Trường. Chi tiết:

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
2021:

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tổ chức và quyết định 
lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công 
ty năm 2021 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 TRONG NĂM 2021:
Nghị quyết số 14/NQ-VCC-HĐQT ngày 23/04/2021 
thông qua phương án chi trả cổ tức và Nghị quyết 
số 19/NQ-VCC-HĐQT ngày 04/05/2021 và số 22/NQ-
VCC-HĐQT ngày 01/06/2021 về việc chi trả cổ tức và 
phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu đảm bảo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 phê duyệt:
Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%: tổng số 
tiền chi trả 71.781.828.000 đồng. Thời gian chi trả: 
15/07/2021.
Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22,676% vốn điều lệ 
và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển) với tỷ lệ 6,782%. 
Tổng tỷ lệ phát hành theo phương án phát hành cổ 
phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Lợi 
nhuận sau thuế và quỹ đầu tư phát triển) là 29,458%. 

STT HỌ VÀ TÊN/ CHỨC DANH THỜI GIAN THAM GIA HĐQT TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

1 NGUYỄN THANH NAM
Chủ tịch HĐQT 23/04/2021 - Nay Nắm giữ 10.124 CP ~ 0,01% 

cổ phiếu lưu hành

2 PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 26/01/2019 - Nay Nắm giữ 16.517 CP ~ 0,02% 

cổ phiếu lưu hành

3 NGHIÊM PHƯƠNG NHI
Thành viên HĐQT 06/06/2020 - Nay Nắm giữ 0 CP ~ 0,0% cổ 

phiếu lưu hành

4 BÙI THẾ HÙNG
Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ 25/4/2015 - Nay Nắm giữ 98.653 CP ~ 1,1% cổ 

phiếu lưu hành

5 NGUYỄN TẤT TRƯỜNG
Thành viên HĐQT 19/06/2018 - Nay Nắm giữ 6.756 CP ~ 0,01% cổ 

phiếu lưu hành

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

PHẦN 4: QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Trong năm 2021, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức 16 phiên họp (trong đó: 02 phiên 
biểu quyết tại cuộc họp và 14 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết 
định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã tập trung vào nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng cho thuê; phê duyệt 
và chuẩn hóa mô hình tổ chức; thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ; thông qua kế 
hoạch niêm yết hose và các nội dung khác theo đảm bảo hoạt động Công ty được triển khai đúng tiến độ đảm 
bảo hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

Số lượng các cuộc họp:

CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Tổng số cổ phiếu phát hành 21.142.045 cổ phiếu. 
Thời gian thực hiện: tháng 6/2021. 

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ 
TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:

Thực hiện Nghị quyết số 060602/NQ-VCC-ĐHĐCĐ 
ngày 06/06/2020, Công ty đã hoàn thành việc phát 
hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong tháng 08/2020, 
thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ với cơ quan 
Đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 29/9/2020.

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2020:

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội, HĐQT đã ban 
hành 03 nghị quyết (Nghị quyết số 65/QĐ-VCC-HĐQT 
ngày 05/10/2020 về Phê duyệt quy chế Esop và triển 
khai chương trình phát hành cổ phiếu Esop 2020; 
Nghị quyết số 68/NQ-VCC-HĐQT ngày 27/10/2020 
về Chốt danh sách CBNV được mua cổ phiếu ESOP 
và ngày thu tiền và Nghị quyết số 71A/NQ-VCC-HĐQT 
ngày 10/11/2020 về Thông qua kết quả phát hành cổ 
phiếu ESOP) để triển khai phát hành cổ phiếu ESOP.  
Kết quả phát hành như sau:

 ▶ Số cổ phiếu đã phát hành thành công: 1.373.703 
cổ phiếu
 ▶ Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu
 ▶ Số người lao động được phân phối: 793 người 
 ▶ Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 
trong vòng 2 năm kể từ ngày 05/11/2020.
 ▶ Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 717.818.280.000 đồng.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ: 

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông 
qua nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, HĐQT 
đã chỉ đạo ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN:

Tổng Giám đốc Công ty đã ký 01 có giá trị hợp đồng 
ước tính ≥ 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công 
ty theo tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với 
đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội 
theo tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể là Hợp 
đồng số 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 về cung cấp 
dịch vụ quản lý đường dây thuê bao và phát triển mới 
khách hàng cố định băng rộng năm 2021. Giá trị hợp 
đồng: 2.163 tỷ đồng.

Ngoài hợp đồng trên, được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ 
thường niên 2021, Tổng Giám đốc công ty đã ký 02 
hợp đồng thực hiện nội dung vận hành khai thác năm 
2022 với giá trị không vượt quá 35% giá trị hợp đồng 
ký năm 2020 và không có nội dung nào gây bất lợi cho 
Tổng Công ty và cổ đông:

 ▶Hợp đồng số 301201-BQLDA/VTNet-VCC/
VHKT2021 về cung cấp dịch vụ vận hành khai thác 
và ứng cứu thông tin dịch vụ viễn thông. Giá trị hợp 
đồng: 1.750.035.320.855 đồng, tăng 2,73% so với 
hợp đồng ký năm 2020.

 ▶Hợp đồng số 3112-ĐTTS/VTT-VCC/2021 về cung 
cấp dịch vụ quản lý đường dây thuê bao và phát 
triển mới khách hàng cố định băng rộng. Giá trị hợp 
đồng: 2.406.337.492.395 đồng, tăng 11,25% so với 
hợp đồng ký năm 2020. 

Bên cạnh đó, các hợp đồng, giao dịch mang tính chất 
thường xuyên, liên tục có giá trị < 35% tổng giá trị 
tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với Tập đoàn 
Viettel đã được Tổng Giám đốc ký năm 2021 là 2.977 
hợp đồng, với tổng giá trị 2.089.745.058.528 đồng.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

TT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ
NGÀY BẮT ĐẦU/
KHÔNG CÒN LÀ 

TV HĐQT

SỐ BUỔI 
THAM DỰ 

HỌP HĐQT

TỶ LỆ 
THAM DỰ

1 Ông Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch HĐQT (TV 
HĐQT không điều hành)

Tham gia HĐQT 
ngày 06/06/2020; 
Miễn nhiệm ngày 

23/04/2021

06/06 100%

2 Ông Nguyễn Thanh Nam Chủ tịch HĐQT (TV 
HĐQT không điều hành) 23/04/2021 10/10 100%

3 Ông Phạm Đình Trường Thành viên HĐQT
kiêm TGĐ 26/01/2019 16/16 100%

4 Bà Nghiêm Phương Nhi Thành viên HĐQT 06/06/2020 15/16 93,75%

5 Ông Bùi Thế Hùng Thành viên HĐQT
kiêm PTGD 25/04/2015 16/16 100%

6 Ông Nguyễn Tất Trường Thành viên HĐQT 19/6/2018 16/16 100%

TT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ  THÙ LAO NĂM 2021 GHI CHÚ

1 Nguyễn Thanh Nam Chủ tịch HĐQT 80.000.000 Bổ nhiệm 
23/4/2021

2 Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch HĐQT 40.000.000 Miễn nhiệm từ 
23/4/2021

3 Nghiêm Phương Nhi Thành viên HĐQT 84.000.000  

4 Phạm Đình Trường Thành viên HĐQT 84.000.000  

5 Bùi Thế Hùng Thành viên HĐQT 84.000.000  

6 Nguyễn Tất Trường Thành viên HĐQT -  

THÙ LAO HĐQT – CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS tuân thủ 
theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (Chi tiết theo 

tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS 
năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm 2022).
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PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị 
Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp 
luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

 ▶ Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của 
ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
 ▶ Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông 
tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời 
đúng theo quy định.
 ▶ Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám 
đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
 ▶ Việc tổ chức thực hiện các dự án do Công ty làm 
chủ đầu tư.
 ▶ Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của 
mô hình tổ chức.

ĐÁNH GIÁ

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo 
Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như chỉ đạo, điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty định kỳ và đột 
xuất đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy 
chế nội bộ và quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

 ▶ Ban Điều hành duy trì việc báo cáo HĐQT tình hình 
SXKD (định kỳ tháng, quý), tiến độ thực hiện các Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT (định kỳ quý) và báo cáo 
chuyên đề liên quan đến các vấn đề phát sinh /vướng 
mắc trong quá trình điều hành hoạt động XSKD.

 ▶ Triển khai các dự án, chương trình trọng điểm; giao 
chỉ tiêu, xây dựng các kịch bản/phương án kinh 
doanh nhằm hạn chế đối đa rủi ro (diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19; chính sách giá mua bán điện 
năng lượng mặt trời mái nhà năm 2021; biến động 
giá vật liệu xây dựng, …) đảm bảo công ăn việc làm, 
thu nhập và các chế độ phục lợi cho người lao động; 
có trách nhiệm, uy tín với các bên đối tác.

 ▶ Tạo hệ sinh thái khép kín (Tư vấn - Thiết kế - Xâu 
dựng - Vận hành - Tối ưu).

 ▶ Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng thu 
hút nguồn nhân sự chất lượng cao; rà soát các sản 
phẩm, các tiêu chí đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả 
của hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; 
kiện toàn mô hình tổ chức theo định hướng phát 
triển chiến lược.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống 
Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao 
động trong nước và tại các thị trường nước ngoài.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

TT TÊN THÀNH 
VIÊN

CHỨC 
VỤ

NGÀY BẮT ĐẦU
LÀ TV BKS

TỶ LỆ
SỞ HỮU

SỐ CUỘC HỌP CỦA BKS

SỐ CUỘC TỶ LỆ %

1 Ngô Quang 
Tuệ

Trưởng 
BKS

Ngày 19/6/2018 ĐHCĐ 2018 bầu 
(nhiệm kỳ 2015-2020); ngày 6/6/2020 
được ĐHCĐ tín nhiệm bầu lại nhiệm kỳ 
2020-2025

3.846 
CP~0,004% 04/04 100%

2 Phạm 
Hồng Quân

Thành 
viên 
BKS

Ngày 19/6/2018 ĐHCĐ 2018 bầu 
(nhiệm kỳ 2015-2020); ngày 6/6/2020 
được ĐHCĐ tín nhiệm bầu lại nhiệm kỳ 
2020-2025

2.459 
CP~0,003% 04/04 100%

3 Mai Thị 
Anh

Thành 
viên 
BKS

Ngày 19/6/2018 ĐHCĐ 2018 bầu 
(nhiệm kỳ 2015-2020); ngày 6/6/2020 
được ĐHCĐ tín nhiệm bầu lại nhiệm kỳ 
2020-2025

1.269 
CP~0,001% 04/04 100%

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân 
thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, 
chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban 
điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các 
mục tiêu và kế hoạch đã đề ra:
Quản lý và vận hành Tổng Công ty theo những thông 
lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông 
và các bên liên quan. 
Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt 
động SXKD và đầu tư để không làm tổn hại lợi ích 
của Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã 
được Tổng Công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin 
của người lao động đối với Tổng Công ty.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỪNG THÀNH VIÊN
Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp 
HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách 
nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển 
bền vững của Tổng Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của 
HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

 ▶ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy 
định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công 
ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình 
công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành 
viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban 
hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, 
đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành 
các quyết sách quan trọng tại Tổng Công ty.
 ▶ Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm 
vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công 
tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, 
đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội 
bộ Tổng công ty.

Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm 
vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối 
với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần 
hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2021.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT
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Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 phiên với nội dung cụ thể sau:

TT PHIÊN HỌP
THÀNH 
PHẦN 

THAM DỰ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH

TỶ LỆ 
% BIỂU 
QUYẾT

1
Phiên 1: Ngày
 05/01/2021

3/3

1. Thẩm định đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 
của Tổng Công ty.

2. Giám sát công tác chuẩn bị hồ sơ của  HĐQT/BĐH/BKS liên 
quan báo cáo ĐHĐCĐ 2021, tập trung vào các nội dung theo 
quy định.

3. Đánh giá công tác tuân thủ các quy định của Pháp luật/ Điều 
lệ/phân cấp/Ủy quyền của HĐQT/BĐH và các vị trí quản lý 
khác. 

4. Xây dựng Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của BKS 
trình ĐHĐCĐ (theo Luật số 50/2020/QH14 và Thông tư 
116/2020/TT-BTC).

5. - Xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu làm cơ sở giám sát theo 
kế hoạch tháng/quý/năm. 

6. Phân tích đánh giá dự án hệ thống khung quản trị rủi ro của 
Tổng Công ty theo các tiêu chuẩn.

7. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021, xây dựng kế 
hoạch hoạt động năm 2021.

100%

2
Phiên 2: Ngày
 05/04/2021

3/3

1. Thống nhất Ban hành Kế hoạch hoạt động của BKS năm 
2021 và Quy chế hoạt động của BKS theo Luật Doanh ng-
hiệp mới sau khi đã thông qua ĐHĐCĐ.

2. Giám sát, đánh giá, kết quả hoạt động của Tổng Công ty năm 
2020 báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:  Thẩm định 
báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh 
doanh và Báo cáo tài chính của Ban điều hành; Báo cáo kết 
quả hoạt động BKS 2020; …

3. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 
và Quý I/2021 của Tổng Công ty trước và sau kiểm toán độc 
lập.

4. Tổ chức giám sát chuyên đề lĩnh vực đầu tư, công nợ, tồn 
kho mục đích nhận diện vấn đề rủi ro, tìm nguyên nhân và 
đề xuất giải pháp.

5. Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định và chấp hành 
pháp luật tại 02 đơn vị Chi nhánh tỉnh/TP.

100%

3
Phiên 3: Ngày
 05/08/2021

3/3

1. Đánh giá Kế hoạch hoạt động Quý 2 và 6 tháng đầu năm 
2021.

2. Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2021 trong 
cuộc họp HĐQT quý 3/2021 (yêu cầu: đưa ra các kiến 
nghị trong cuộc họp).

3. Giám sát chuyên đề liên quan đến quy chế, quy trình 
mua sắm áp dụng tại CNKT.

4. Đi thực tế kiểm tra 02 đơn vị và hỗ trợ công tác tài chính.
5. Thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán 6 

tháng đầu năm 2021.
6. Lập kế hoạch và triển khai hoạt động quý 3/2021.

100%

TT PHIÊN HỌP
THÀNH 
PHẦN 

THAM DỰ
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHÍNH

TỶ LỆ 
% BIỂU 
QUYẾT

4 Phiên 4: Ngày 
05/10/2021 3/3

1. Đánh giá Kế hoạch hoạt động Quý 3/2021.
2. Báo cáo kết quả giám sát 9 tháng đầu năm 2021 trong 

cuộc họp HĐQT quý 4/2021.
3. Giám sát chuyên đề hàng tồn kho, công nợ, tài sản.
4. Đi thực tế nhận diện 02 đơn vị Chi nhánh kỹ thuật Viettel 

Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.
5. Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.
6. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động quý 4.2021.
7. Báo cáo kết quả, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; Xây 

dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 trước 25/12/2021.

100%

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

    ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Quy chế:

 ▶ Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành 
viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động gửi HĐQT/
BĐH và xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ sở hữu.

 ▶ Triển khai giám sát thực hiện theo Nghị quyết của 
HĐQT và Ban điều hành: kết quả kinh doanh, tài 
chính, tổ chức mô hình, pháp lý đầu tư và thực hiện 
tuân thủ pháp luật.

 ▶ Tham gia các cuộc họp HĐQT, báo cáo kết quả, đề 
xuất ý kiến; các ý kiến đều được HĐQT và BĐH ghi 
nhận chỉ đạo thực hiện: quản lý công nợ, hợp đồng, 
hồ sơ thanh quyết toán, ý tưởng áp dụng công nghệ 
trong quản lý,...

 ▶ Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất trước 
và sau kiểm toán Quý/6 tháng/năm nhằm đánh giá 
bức tranh kinh doanh, tài chính thông qua các chỉ số 
hoạt động, hiệu quả và tài chính.

 ▶ Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới các dự thảo quy chế, quy định của đơn vị; 
đề xuất các ý kiến phục vụ công tác quản trị quản lý 
công nợ, dự án.

 ▶ Tổ chức giám sát 05 chuyên đề: (1) mua sắm, hồ sơ 
pháp lý lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu quyết toán,..; 
(2) Quản lý công nợ phải thu và phải trả; (3) Hoàn 
công các dự án đầu tư thuộc hạ tầng cho thuê; (4) 
thanh toán chi phí đối với các hợp đồng có giá trị 
thanh toán lớn từ 20 trđ; (5) quản lý hàng tồn kho.

 ▶ Phối hợp với Pháp chế và Kiểm toán nội bộ và Phòng 
Tài chính Kế toán đi kiểm tra, quyết toán hỗ trợ 
nghiệp vụ tài chính tại 06 CNKT Viettel tỉnh/TP.

 ▶ Giám sát hoạt động công bố thông tin và các hợp 
đồng với các bên liên quan;

 ▶  Nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu: quản trị tài chính, 
rủi ro; thẩm định báo cáo tài chính và đầu tư dự án; 
tìm hiểu pháp luật hiện hành.
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ĐỒNG CHÍ: NGÔ QUANG TUỆ - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

ĐỒNG CHÍ: PHẠM HỒNG QUÂN – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐỒNG CHÍ: MAI THỊ ANH – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 ▶Hoàn thành tốt công việc của Trưởng ban theo Quy 
chế hoạt động của BKS;

 ▶ Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, 
tháng của BKS; Phân công giao việc, đánh giá hoàn 
thành công việc của các KSV;

 ▶ Giám sát HĐQT/BĐH thực hiện theo Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ; thẩm định báo cáo tài chính riêng, hợp 
nhất trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp 

của HĐQT, các cuộc họp của BĐH Tháng/Quý/Năm.

 ▶ Chủ trì và kết luận các nội dung giám sát: Hoạt động 
kinh doanh, tài chính, đầu tư mua sắm; tính hiệu 
lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị rủi ro; 

 ▶ Tổ chức giám sát chuyên đề: Đầu tư, mua sắm 
thường xuyên; công nợ;… tại KCQ Công ty và CNKT 
Viettel tỉnh/Tp. Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại 
các đơn vị theo kế hoạch.

 ▶ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị 
quyết của ĐHĐCĐ.

 ▶ Thẩm định Báo cáo tài chính công ty Mẹ và hợp 
nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo; 
đánh giá sức khỏe, bức tranh tài chính; hệ thống 

quản trị rủi ro….

 ▶ Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Công 
ty; giám sát các chuyên đề: dự án đầu tư hạ tầng 
cho thuê; công tác quản lý công nợ; giám sát thực 
hiện theo Ủy quyền thuộc thẩm quyền.

 ▶ Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị 
quyết của ĐHĐCĐ.
 ▶ Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản 
lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư, hàng 

hóa hàng tồn kho toàn Công ty.
 ▶ Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định của Pháp 
luật; Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, 
mua sắm của Công ty.

    ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM SOÁT
Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Năm 2021 dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 
với biến chủng mới Omicron; tuy nhiên, trong năm 
2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty 
đã nỗ lực điều hành hoàn thành với tổng doanh thu 
đạt 113%/kế hoạch, tăng trưởng 17%; lợi nhuận 
đạt 135%/ kế hoạch và tăng trưởng 37%; Thu nhập 
bình quân đạt 25,8 triệu/người/tháng đạt 100% kế 
hoạch, tăng trưởng 2,6%, các hoạt động đảm bảo an 
toàn và phát triển nguồn vốn theo đúng Nghị quyết.

Giám sát HĐQT: BKS tham gia các phiên họp của 
HĐQT; tổ chức giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021; giám sát việc phê duyệt các 
dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát 
việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và việc công bố 
thông tin xem xét các hợp đồng, giao dịch với người 

có liên quan và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE) đã chấp thuận niêm yết mã cổ 
phiếu CTR từ hệ thống Upcom sang HOSE.

GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

Hoạt động của Ban Điều hành thực hiện tuân thủ 
nghiêm Nghị quyết và chiến lược của ĐHĐCĐ năm 
2021; kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài 
chính theo kế hoạch đạt doanh thu 113%, lợi nhuận 
đạt 135% và tăng 37% so với cùng kỳ. Về phương 
hướng thực hiện kế hoạch năm 2022, Ban Điều hành 
đã chỉ rõ mục tiêu, cách thức, định hướng nguồn 
việc để hoàn thành kế hoạch.

Luôn coi trọng việc áp dụng khoa học công nghệ 
vào trong lĩnh vực quản lý: đưa hệ thống cải tiến quy 
trình Lean six sigma; hệ thống ISO 31000 về quản trị 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI HĐQT

Luôn đảm bảo nguồn thông tin giữa hoạt động HĐQT 
và BKS làm cơ sở giám sát thực hiện theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ.

Xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát, đề cao công tác 
quản trị rủi ro, nhận diện nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng 
đến việc thực hiện Nghị quyết.

Tăng cường hoạt động đi thực tế tại các đơn vị, nhận 
diện vấn đề, ra kiến nghị.

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong 
quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn.

Qua hoạt động giám sát, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu 
bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định 
Pháp luật Nhà nước. Mọi hoạt động điều hành của các 

Thành viên HĐQT/BĐH đều đảm bảo nguyên tắc an 
toàn và phát triển nguồn vốn.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
 ▶ Giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thực 
hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ;
 ▶Nhận diện rủi ro qua các lớp phòng vệ đảm bảo tuân 
thủ, thượng tôn pháp luật.
 ▶ Giám sát theo chuyên đề, phân tích chuyên sâu, tìm 
gốc vấn đề, đề xuất kiến nghị.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

a) Thực hiện giám sát theo kế hoạch đã thông qua 
theo quy định của pháp luật.

b) Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc 
lập trong báo cáo tài chính.

c) Giám sát theo chuyên đề: Tài chính, đầu tư, mua 
sắm, cơ chế khoán.

d) Thẩm định báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm, 
trước và sau kiểm toán. 

e) Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất 
thường theo quy định.

f) Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS 
(nếu có).

g) Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với 
HĐQT/BĐH.

h) Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và 
các công việc khác.

CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT/BĐH VÀ ĐHĐCĐ

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TUÂN THỦ

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2022

rủi ro và hệ thống BI&DW phân tích điều hành.

Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đảm 
bảo trên nguyên tắc tuân thủ quy chế, quy trình và 
thượng tôn pháp luật.

GIÁM SÁT CỔ ĐÔNG

Giám sát về lợi ích của các cổ đông lớn và những 
người có liên quan thông qua các hợp đồng giao dịch, 
bán đấu giá.

GIÁM SÁT CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN 
LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH
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III. QUẢN TRỊ RỦI RO

NGUYÊN TẮC

Triển khai hoạt động QTRR như một công cụ chiến 
lược để trợ giúp cho việc ra quyết định dựa trên rủi ro 
theo hướng bảo toàn và gia tăng giá trị. Rủi ro luôn đi 
kèm cơ hội do đó Quản trị rủi ro không chỉ tập trung 
vào việc giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu các rủi ro trên 
cơ sở phân tích cẩn trọng và đa chiều các thông tin 
trước khi ra quyết định.
Quản trị rủi ro phải được thực hiện đi sâu vào tất cả 
các hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải 
chỉ là hoạt động báo cáo rủi ro. Quản trị rủi ro phải 
trên cơ sở bám sát mục tiêu và cân đối giữa lợi ích và 
chi phí.
Khung QTRR sẽ được rà soát, cập nhật, điều chỉnh ít 
nhất mỗi năm một lần. Ba năm một lần, khung QTRR 

sẽ được đánh giá độc lập bởi một bên thứ ba.
Các rủi ro sẽ được nhận diện, đánh giá và sắp xếp thứ 
tự ưu tiên thông qua việc sử dụng thước đo đánh giá 
rủi ro bao gồm: Thước đo mức độ ảnh hưởng và thước 
đo khả năng xảy ra.
QTRR là trách nhiệm của tất cả mọi cá nhân, từ cấp 
quản lý cho đến từng nhân viên. Mỗi người cần hiểu 
rõ các rủi ro liên quan trong phạm vi trách nhiệm của 
mình và quản lý chúng trong mức độ chấp nhận rủi ro 
đã được phê duyệt. Mỗi CBNV giữ vai trò tiên phong 
trong việc thúc đẩy văn hóa minh bạch và cởi mở về 
rủi ro. Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao 
đổi thường xuyên về nhận thức và đào tạo kiến thức 
về QTRR.

CẤU TRÚC QTRR CỦA CÔNG TY ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN 
THÔNG LỆ CHUNG VỀ MÔ HÌNH BA TUYẾN

Giải trình, báo cáo Liên kết, điều phối
giao tiếp, cộng tác

Ủy quyền, định hướng
cung cấp nguồn lực, giám sát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TUYẾN THỨ NHẤT TUYẾN THỨ HAI TUYẾN THỨ BA

Phòng, Ban chức năng, 
CNKT Viettel tỉnh/TP. 

Các thị trường nước ngoài
Pháp lý

Quản
trị

rủi ro

Kiểm 
soát

nội bộ

ISO,
Quy 
trình

Trưởng đơn vị Trưởng bộ phận

Kiểm toán nội bộ

Trưởng đơn vị

Điều phối viên rủi ro Kiểm toán viênĐiều phối viên rủi ro

Các đơn vị Phòng PC&KTNBPhòng PC&KTNB Phòng
KTCN

KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY ĐƯỢC XÂY DỰNG 
DỰA TRÊN CÁC THÔNG LỆ TỐT (ISO 31000:2018 VÀ CÁC 
THỰC HÀNH TỐT VỀ QTRR TRÊN THẾ GIỚI)

 ▶ Cơ cấu QTRR
 ▶ Chính sách QTRR
 ▶ Thủ tục Quy trình QTRR
 ▶Hồ sơ QTRR
 ▶Hệ thống thông tin và báo cáo

 ▶ Giám sát các chỉ số KRIs
 ▶ Giám sát kế hoạch hành động
 ▶ Giám sát hiệu quả kiểm soát
 ▶ Giám sát thay đổi của hệ thống

 ▶ Cải tiến liên tục 
hệ thống QTRR

 ▶Nhận diện rủi ro
 ▶ Đánh giá rủi ro
 ▶ Ghi nhận sự cố phát sinh
 ▶ Soát xét hệ thống QTRR
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STT LOẠI RỦI RO TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO

1 Chiến lược Chất lượng sản phẩm mới 
không đảm bảo

Khả năng chất lượng sản phẩm mới không đáp ứng 
được nhu cầu của thị trường dẫn đến không đạt được 
kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận.

2 Chiến lược Chuyển đổi số không đạt 
được kỳ vọng

Khả năng công tác chuyển đổi số không đạt được kỳ 
vọng dẫn đến việc không hỗ trợ được việc triển khai 
chiến lược kinh doanh của Viettel Construction

3 Chiến lược Đứt gãy chuỗi cung ứng

Gián đoạn hoặc không thể kiểm soát chuỗi cung ứng 
dẫn đến không đảm bảo được nguyên vật liệu đầu vào 
cho hoạt động kinh doanh hoặc gia tăng công nợ quá 
hạn, tăng hàng tồn kho hoặc làm thất thoát tài sản của 
Tổng Công ty.

4 Chiến lược Khủng hoảng truyền thông

Tin tức tiêu cực trên các phương tiện truyền thông làm 
ảnh hưởng đến danh tiếng và thương hiệu Tổng Công ty 

1. Thảm họa.

2. Mất an toàn.

3. Sự cố kỹ thuật.

4. Đối đầu.

5. Sai phạm.

6. Xung đột lợi ích.

7. Tin đồn ác ý.

5 Chiến lược Quy hoạch cán bộ quản lý 
không hiệu quả

Cán bộ quản lý không đáp ứng về mặt số lượng hoặc 
chất lượng để thực hiện mục tiêu chiến lược của Tổng 
Công ty 

6 Chiến lược Thất bại trong sáng tạo 
sản phẩm mới

Không nghiên cứu, xây dựng được các sản phẩm, dịch 
vụ mới làm nhiên liệu cho tăng trưởng trong tương lai.

7 Chiến lược Thông tin khách hàng 
không chính xác

Thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ, 
chính xác dẫn đến các phân tích phục vụ hoạt động 
kinh doanh không chính xác, không mang lại giá trị và 
gia tăng chi phí lưu trữ thông tin.

8 Hoạt động An toàn bảo mật thông tin

Thông tin tài liệu mật, thông tin khách hàng và các 
thông tin khác của Tổng Công ty  không được xử lý và 
bảo mật cẩn trọng, có thể bị rò rỉ hoặc đánh cắp gây ra 
thiệt hại của Tổng Công ty.

CÁC RỦI RO CHÍNH

STT LOẠI RỦI RO TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO

9 Hoạt động
Cháy nổ các điểm trạm do 

Viettel Construction

 Quản lý

Xảy ra các vụ cháy nổ tại các điểm trạm do Tổng Công 
ty quản lý, dẫn đến thiệt hại về con người, tài sản, chi 
phí phạt của CĐT

10 Hoạt động Tai nạn lao động Xảy ra các vụ tai nạn lao động dẫn đến thiệt hại về 
người (mất sức lao động, thương thật, tử vong)

11 Tài chính Dự án đầu tư không hiệu 
quả

Các dự án triển khai kinh doanh không hiệu quả 
(NPV<0) dẫn đến (1) thất thoát vốn nhà nước và (2) 
giảm lợi nhuận của Tổng Công ty.

12 Tài chính Mất cân đối dòng tiền
Khả năng tính toán dòng tiền không chính xác khi giá 
trị đầu tư quá lớn dẫn đến mất cân đối dòng tiền, giảm 
khả năng thanh toán của Viettel Construction

13 Tài chính Tồn kho quá hạn/Tồn tài 
sản chưa đem đi sử dụng

Hàng hóa tồn kho nhiều làm tăng chi phí lưu kho, mất 
diện tích kho, hàng tồn kho quá lâu hư hỏng hoặc suy 
giảm giá trị

Tài sản được bàn giao cho cá nhân/đơn vị nhưng 
không được sử dụng hoặc sử dụng ít

14 Tuân thủ Không tuân thủ nghiêm 
quy trình

Nhân viên không thực hiện đúng các quy trình, quy 
định có thể dẫn tới thiệt hại về tài sản, con người hoặc 
ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Tổng 
Công ty

15 Tuân thủ Vi phạm quy định pháp 
luật

Vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến các lĩnh 
vực SXKD hoặc không nắm bắt kịp thời và đầy đủ các 
thay đổi của quy định pháp luật dẫn đến phát sinh các 
vi phạm tiềm ẩn của Tổng Công ty
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Công ty thực hiện CBTT đúng theo quy định của Pháp luật. Cụ thể như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ

1 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu  giao dịch bổ sung CTR (bổ sung 
cổ phiếu do phát hành ESOP) 06/01/2021

2 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Viettel 09/01/2021

3 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 29/01/2021

4 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 29/01/2021

5 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2021 06/03/2021

6 Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) 26/03/2021

7 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 02/04/2021

8 Báo cáo thường niên năm 2020 16/04/2021

9 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 22/04/2021

10 Thông báo thay đổi nhân sự – Chủ tịch HĐQT 24/04/2021

11 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 24/04/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY STT NỘI DUNG CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ

12 Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2021 25/04/2021

13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát 25/04/2021

14 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng 27/04/2021

15 Thông báo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh 27/04/2021

16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 04/05/2021

17 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2021 04/05/2021

18 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị 
Quỳnh 18/05/2021

19 Thông báo giao dịch của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh 19/05/2021

20 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15) 27/05/2021

21 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng 31/05/2021

22 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu 11/06/2021

23 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu phát 
hành 11/06/2021

24 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị 
Quỳnh 22/06/2021

25 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền 22/06/2021
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STT NỘI DUNG CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ

26 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng 22/06/2021

27 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền 22/06/2021

28 Thông báo giao dịch của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh 22/06/2021

29 Ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 28/06/2021

30 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng 29/06/2021

31 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 06.2021 30/06/2021

32 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 23/07/2021

33 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 28/07/2021

34 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị 
Quỳnh 29/07/2021

35 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng 29/07/2021

36 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền 29/07/2021

37 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền 29/07/2021

38 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng 03/08/2021

39 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung 04/08/2021

STT NỘI DUNG CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ

40 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16) 10/08/2021

41 Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng 25/08/2021

42 Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (Sau soát xét) 08/09/2021

43 Công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 
đã được soát xét 10/09/2021

44 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng 01/10/2021

45 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 25/10/2021

46 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 29/10/2021

47 Thông báo v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 08/11/2021

48 CBTT v/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài và chấm dứt đầu tư tại 02 thị 
trường nước ngoài 08/11/2021

49 Quy chế công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 08/11/2021

50 Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTR của HOSE 28/12/2021

51 Thông báo v/v Niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30/12/2021
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CÁC GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN GIAO DỊCH 

QUAN HỆ
VỚI NGƯỜI 

NỘI BỘ 

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
ĐẦU NĂM 2021

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
CUỐI NĂM 2021 LÝ DO TĂNG, GIẢM 

(MUA, BÁN, CHUYỂN 
ĐỔI, THƯỞNG...) SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ 

1 Ngô Quang Tuệ Trưởng BKS 2.903 0,00% 3.846 0,004%

Mua: 800 cổ phiếu

Bán: 800 cổ phiếu

Trả cổ tức: 2020

2 Đỗ Thị Trà My
Vợ Trưởng 

BKS
0 0% 40.754 0,044%

Mua: 36.100 cổ phiếu

Nhận 4.654 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

3 Đỗ Đức Hoán
Bố vợ Trưởng 

BKS
0 0% 21.900 0,024% Mua: 21.900 cổ phiếu

4 Trần Thị  Son
Mẹ vợ Trưởng 

BKS
0 0% 5.000 0,005% Mua: 5.000 cổ phiếu

5 Phạm Thị An
Chị dâu 

Trưởng BKS
0 0% 400 0,000% Mua: 400 cổ phiếu

6 Đặng Thị Quỳnh Vợ TGĐ 52.181 0,07% 186.610 0,201%

Mua: 97.200 cổ phiếu

Nhận 37.229 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

7 Bùi Thế Hùng Phó TGĐ 48.520 0,07% 106.653 0,115%

Mua: 40.600 cổ phiếu

Nhận 17.533 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

TT 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN GIAO DỊCH 

QUAN HỆ
VỚI NGƯỜI 

NỘI BỘ 

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
ĐẦU NĂM 2021

SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU
CUỐI NĂM 2021 LÝ DO TĂNG, GIẢM 

(MUA, BÁN, CHUYỂN 
ĐỔI, THƯỞNG...) SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ 

8 Lê Hữu Hiền Phó TGĐ 36.164 0,05% 59.817 0,064%

Mua: 17.000 cổ phiếu

Bán: 4.000 cổ phiếu

Nhận 10.653 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

9 Nguyễn Thái Hưng Phó TGĐ 39.921 0,06% 59.380 0,064%

Mua: 7.700 cổ phiếu

Nhận 11.759 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

11 Nguyễn Huy Dũng Phó TGĐ 12.016 0,02% 26.171 0,028%

Mua: 8.200 cổ phiếu

Nhận 5.955 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

12
Nguyễn Thị Đức 
Hạnh

Em gái PTGĐ 
Nguyễn Huy 

Dũng
0 0,00% 100 0,000% Mua: 100 cổ phiếu

13 Đoàn Minh Vũ
Em rể PTGĐ 
Nguyễn Huy 

Dũng
0 0,00% 51 0,000%

Mua: 9.000 cổ phiếu

Bán: 11.600 cổ phiếu

Nhận 2.651 CP phát 
hành do CTR thực hiện 
tăng vốn CP từ nguồn 
vốn CSH

14 Phạm Đức Cường
Anh trai TV 
BKS Phạm 
Hồng Quân

0 0,00% 3.500 0,004% Mua: 3.500 cổ phiếu

15 Nguyễn Thị Hạnh
Chị dâuTV 
BKS Phạm 
Hồng Quân

0 0,00% 4.300 0,005% Mua: 4.300 cổ phiếu

Công ty tạo mọi điều kiện để cổ đông được đảm bảo thực hiện các quyền của mình thông qua việc công bố thông 
tin kịp thời, chính xác, đúng quy định nhằm mang đến cho cổ đông những thông tin minh bạch về Công ty.

Công tác truyền thông với cổ đông chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống công bố thông tin của Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Website của Công ty: congtrinhviettel.com.vn. Ngoài 
ra, cổ đông có thể liên hệ trực tiếp thông qua Email, số điện thoại của Tiểu ban Thư ký HĐQT để được giải đáp 
và cung cấp thông tin.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

66 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 67

PHẦN 5: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẢM BẢO SỰ 
HÀI HÒA GIỮA: KINH TẾ VÀ XÃ HỘI.
Kinh tế: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng 2 con số về 
doanh thu, lợi nhuận; Phát triển đều 5 trụ kinh 
doanh hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ 
Công ty; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với 
Nhà nước; Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 
CBNV Công ty.

Xã hội: Đảm bảo thu nhập ổn định và phúc lợi cho 
gần 10.000 người lao động; Xây dựng tổ chức học 
tập bằng các khóa đào tạo online/tập trung về 
nghiệp vụ/quản trị kinh doanh/chuyển đổi số… để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần tối 
ưu năng suất lao động; Duy trì các chương trình hỗ 
trợ các gia đình CBNV có hoàn cảnh khó khăn như 
xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ cá nhân và thân nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:
 ▶ Đẩy mạnh kênh bán xã hội hóa nâng cao doanh thu 
từ khách hàng cá nhân đối với các ngành hàng giải 
pháp tích hợp, xây dựng dân dụng và bảo dưỡng/
sửa chữa thiết bị điện.
 ▶ Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm Công ty với chuỗi 
giá trị khép kín: Thiết kế - Triển khai - Vận hành - Tối ưu.
 ▶ Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn trong việc tìm hiểu 
và hoàn tất các thủ tục pháp lý để mua lại hạ tầng 
viễn thông của Tập đoàn để kinh doanh.
 ▶ Đẩy mạnh chuyển dịch số, quản lý quy trình/khách 
hàng/kết quả kinh doanh bằng dữ liệu phần mềm, 
triển khai các giải pháp tự động để tăng năng suất 
lao động.
 ▶ Thực hiện các chương trình đào tạo từ cấp quản 
lý đến nhân viên về kiến thức quản trị kinh doanh, 
chuyên môn nghiệp vụ, chuyển đổi số, phát triển 
văn hóa học tập cho doanh nghiệp, nâng cao chất 
lượng nguồn lao động.

I. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Bên cạnh các hoạt động cung ứng sản phẩm dịch 
vụ mang đến cuộc sống mới cho người dân trên 
cả nước. Trên tinh thần 3P đó là People, Planet và 
Profit (Con người, Hành tinh và Lợi nhuận) Viettel 
Construction còn thực hiện các công tác xã hội: Hỗ 
trợ đồng nghiệp, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, 
thực hiện những công trình thiện nguyện ở những 
vùng sâu, vùng xa, thực hiện xây nhiều ngôi nhà tình 
nghĩa và các hoạt động tu bổ các công trình xã hội…

Thông qua 4 nhóm quỹ chính:

QUỸ

1 ▶ Hỗ trợ chi phí điều trị đối với các em 
nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn.
▶ Trao học bổng, trang thiết bị đồ dùng 
học tập, xây dựng các lớp mẫu giáo, điểm 
vui chơi cho trẻ em vùng núi, đồng bằng 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
▶ Trợ cấp sinh hoạt các vùng bị thiên tai, 
lũ lụt, dịch bệnh.

Quỹ bảo trợ trẻ em:

QUỸ

2 ▶ Hỗ trợ người nghèo vượt khó để thoát 
nghèo, nhằm mục tiêu giảm nghèo bền 
vững cùng đất nước.

Quỹ vì người nghèo:

QUỸ

3 ▶ Viettel Construction hỗ trợ xây dựng, 
sửa chữa nhà ở, thăm hỏi đối với người có 
công với cách mạng hoặc thân nhân của 
người có công với cách mạng.
▶ Tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây 
dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Quỹ đền ơn đáp nghĩa:

QUỸ

4 ▶ Hỗ trợ, khen thưởng các đoàn viên có 
thành tích xuất sắc trong công tác hoặc 
các trường hợp cán bộ nhân viên có hoàn 
cảnh khó khăn trong cuộc sống.
▶ Ủng hộ đồng bào các khu vực chịu thiệt 
hại do mưa lũ, thiên tai gây ra.

Quỹ mái ấm công đoàn, nghĩa tình 
đồng đội:

▶ Ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ các em học sinh không bị bỏ lại phía sau với sự tham 
gia của gần 9.000 CBNV.

▶ Ủng hộ CBNV và người thân mắc Covid-19 trong năm 2020-2021.

Các chương trình khác
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VỀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:

Tổng Công ty chuyển dịch từ “Human Resource” sang 
“Human capital”, xác định key “Con người” là key 
đầu tiên, quan trọng nhất, mọi việc thành bại dựa vào 
việc chọn người, dùng người. vì vậy, muốn tăng doanh 
thu, tăng năng suất lao động, cạnh tranh bên ngoài, 
tiến ra quốc tế thì cần phải có nhân sự có tâm thế, 
trình độ, chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ nghề để tạo lợi 
thế cạnh tranh, phát triển bền vững.

Chính sách quyết định hành vi của người lao động: 
Cơ chế khen thưởng theo từng đơn vị, từng nhóm lao 
động gắn với hiệu quả, kết quả tạo ra; đơn vị tốt, cá 
nhân tốt, tạo ra nhiều giá trị thì được hưởng nhiều, 
thưởng nhiều và ngược lại.

Cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi yêu cầu về trình độ, đúng 
chuyên ngành đào tạo, chuyên môn là điều kiện tối 
thiểu để đáp ứng, ứng dụng các công cụ phần mềm 
nâng cao hiệu quả công việc. Việc nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực (tăng số giờ đào tạo lại, đào 
tạo kiến thức mới, đào tạo kỹ năng, tâm thế) là yêu 
cầu bắt buộc để thích ứng, tăng năng suất lao động, 
tăng sức mạnh cạnh tranh, phát triển bền vững.

Độ tuổi “vàng” là độ tuổi có năng suất lao động, thu 
nhập cao nhất là từ 25 đến 34 tuổi, vì vậy để tổ chức 
phát triển bền vững cần duy trì độ tuổi bình quân 
trong độ tuổi vàng, tuyển dụng đảm bảo tiêu chuẩn 
trong độ tuổi “vàng”.

VỀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC:

Tổng Công ty chuyển dịch từ mô hình trực tuyến chức 
năng sang mô hình hướng mục tiêu, hiệu quả và thực 
thi; định biên theo volume doanh thu và quỹ lương 
tạo ra, tăng tính chủ động cho các đơn vị; đưa các KPI 
về Tổ chức lao động vào theo dõi, giám sát đến từng 
trụ, từng CNKT như SOC, tỷ lệ nghỉ việc của nhân sự 
chủ chốt và nhân sự có thành tích cao, tỷ lệ tuyển 
dụng nhân sự Key, năng suất lao động theo nhà trạm, 
dây máy, năng suất lao động theo doanh thu. 

Tổng Công ty đã xây dựng tiêu chuẩn, yêu cầu về trình 
độ, chuyên ngành đến từng chức danh công việc để 
làm căn cứ tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng 
nhân sự; cơ cấu, quy hoạch nguồn nhân lực theo các 
trụ chiến lược (chuyển dịch từ lĩnh vực VHKT, Hạ tầng 
sang các lĩnh vực mới GPTH, HTCT, XDDD, DVKT), đáp 
ứng yêu cầu SXKD.

Sắp xếp, đánh giá 100% nhân sự gián tiếp tại Khối cơ 
quan các CNKT tỉnh/TP đảm bảo đúng tiêu chuẩn về 
trình độ, chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu chuyên 
môn, nghiệp vụ, xây dựng từng ngành dọc vững mạnh, 
xuyên suốt từ Khối cơ quan đến đơn vị cơ sở.

Đánh giá 100% GĐ TT Cụm/đội, GĐ Kinh doanh cụm/
huyện tại các CNKT tỉnh/TP tăng cường chất lượng 
bộ máy quản lý trực tiếp tại các cụm/đội, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả điều hành tại tuyến đầu; đặc biệt 
gắn với doanh thu lĩnh vực mới tạo ra.

Tăng cường tuyển dụng lao động quản lý, nhân sự 
Key: trong năm tuyển dụng thêm 2.400 người trong 
đó có 359 nhân sự key, nhân sự quản lý, nhân sự có 
chứng chỉ nghề, chứng chỉ quốc tế.

Đánh giá thải loại 3%: 288 trường hợp thường xuyên 
không hoàn thành nhiệm vụ trong năm (3 tháng liên 
tiếp hoặc 4 tháng cộng dồn trong năm không hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định nghiêm trọng) 
~2.7% tổng quân số.

VỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC:

Tổng Công ty tổ chức đánh giá chất lượng nhân sự 
ngành dọc tại Tỉnh/tp để nâng cao chất lượng, thực 
hiện đào tạo nghiệp vụ nâng cao trình độ; tổ chức 
đánh giá thải loại những nhân sự không phù hợp.

Đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị cho hàng trăm lãnh 
đạo quản lý cấp phòng ban, trung tâm, ban Giám đốc 
chi nhánh.

Đào tạo tâm thế, đào tạo hội nhập cho 100% CBNV 
mới tuyển.

Đào tạo và cấp thẻ An toàn lao động cho 5.690 trường 
hợp, Chỉ huy trưởng công trình và cấp chứng chỉ cho 
240 trường hợp, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao 
động trong Tổng Công ty.

CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Tiếp tục áp dụng quy chế lương HAY áp dụng cho 
khối gián tiếp Tổng Công ty, các Trung tâm và CNKT 
đảm bảo công bằng, hiệu quả và nhận được sự đồng 
thuận cao từ CBNV, tạo động lực cho CBNV yên tâm 
công tác, gắn bó lâu dài và nỗ lực hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Áp dụng cơ chế khen thưởng gắn 
với hiệu quả tạo ra, những đơn vị tốt được thưởng 
gấp 3 lần đơn vị chưa tốt.

II. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Phối hợp với tư vấn BSC xây dựng bộ KPI nhân sự gắn liền theo kết quả SXKD, doanh thu tăng trưởng.

Thu nhập bình quân của CBNV năm 2021 tăng 2,39% so với năm 2020.

Tiếp tục thực hiện mua bảo hiểm nhân thọ cho CBQL và nhân viên xuất sắc ngành dọc; mua bảo hiểm toàn cầu 
cho CBNV đi công tác nước ngoài.

Trong năm đã phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả trợ cấp covid cho 9880 CBNV ~ 25 Tỷ đồng từ nguồn 
quỹ bảo hiểm thất nghiệm theo chính sách của nhà nước.

Truyền thông cơ chế chính sách tới từng người lao động (qua kênh trực tiếp, văn bản và kênh online) để người 
lao động hiểu và thực hiện.

Đảm bảo 100% CBNV khi tham gia lao động được trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ, bảo hộ lao động (trang bị giày 
nhựa đi mưa, áo mưa, mũ bảo hiểm cho nhân viên kỹ thuật; Số lượt người được cấp phát phương tiện bảo vệ cá 
nhân trong năm 2021 ~  9.000  người). 

Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của CBNV trong năm, có 75% CBNV tham gia khảo sát, kết quả hài lòng đạt 
rất cao 3.83/5 tương đương mức độ hài lòng cao theo Viện thăm dò dư luận Gallup (Mỹ) là 3.89.

VỀ SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ:

Tổng Công ty ban hành kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel 
giai đoạn 2021-2023 để đảm bảo mức độ trưởng thành số Tổng Công ty  đạt được qua các năm 2021: 3.0; 2022: 
4.0; 2023: 4.5.

Đẩy mạnh số hóa các hoạt động quản trị nhân sự như mảng tuyển dụng, ký hợp đồng điện tử, quân số, chấm công, 
đăng ký trực/nghỉ, đăng ký BHLĐ, chính sách v.v...
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PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 - ĐÃ KIỂM TOÁN



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

72 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 73



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

74 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 75



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

76 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 77



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

78 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 79



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

80 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 81



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

82 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 83



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

84 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 85



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

86 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 87



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

88 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 89



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

90 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 91



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

92 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 93



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

94 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 95



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

96 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 97



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

98 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 99



BÁ
O 

CÁ
O 

TH
Ư

Ờ
NG

 N
IÊ

N 
20

21

AN
NU

AL
 R

EP
OR

T 
20

21

100 » Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel « 101

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
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CNKT VIETTEL AN GIANG
269B, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ 
Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang
0327 067 777

CNKT VIETTEL BÀ RỊA - VŨNG TÀU
020K2, Trương Văn Bang, P.7, TP. 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0326 307 777

CNKT VIETTEL BẮC GIANG
Số 4A đường Hoàng Văn Thụ, 
P. Xương Giang, TP. Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang
0326 907 777

CNKT VIETTEL BẮC KẠN
Số 46, tổ 10, P. Phùng Chí Kiên, 
TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
0326 767 777

CNKT VIETTEL BẠC LIÊU
Số 02, QL1A, P.7, TP. Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu
0327 157 777

CNKT VIETTEL BẮC NINH
Phố Vũ, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh
0326 597 777

CNKT VIETTEL BẾN TRE
68C Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre
0327 197 777

CNKT VIETTEL BÌNH ĐỊNH
Số 01 Đinh Bộ Lĩnh, P. Lê Lợi, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0326 987 777

CNKT VIETTEL BÌNH DƯƠNG
Số 277, Đại lộ Bình Dương, Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
0274 62 90 789 9

CNKT VIETTEL BÌNH PHƯỚC
818 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Xuân, 
TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
0326 027 777

CNKT VIETTEL BÌNH THUẬN
Tòa nhà Viettel Bình Thuận, P. 
Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận
0328 417 777

CNKT VIETTEL CÀ MAU
298 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Cà 
Mau, Cà Mau
0327 127 777

CNKT VIETTEL CẦN THƠ
Số 39, Đồng Văn Cống, An Thới, 
quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
0327 107 777

CNKT VIETTEL CAO BẰNG
Lô 10, Khu đô thị mới, P. Đề 
Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng
0326 797 777

CNKT VIETTEL ĐÀ NẴNG
Lô A2 - 9 Thăng Long, P. Hoà 
Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà 
Nẵng
0326 507 777

CNKT VIETTEL ĐẮK LẮK
48 Lý Tự Trọng, P. Tân An, TP. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
0326 917 777

CNKT VIETTEL ĐẮK NÔNG
308 Tôn Đức Thắng, Nghĩa 
Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh 
Đắk Nông
0326 017 777

CNKT VIETTEL ĐIỆN BIÊN
Số 176 Trường Chinh, tổ 9, P. Tân 
Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
0326 897 777

CNKT VIETTEL ĐỒNG NAI
Số 2047, Nguyễn Ái Quốc, Trung 
Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai
0326 267 777

CNKT VIETTEL ĐỒNG THÁP
Số 267 Ngô Thời Nhậm, P.1, TP. 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
0327 057 777

CNKT VIETTEL GIA LAI
Số 87-89 Nguyễn Tất Thành, P. 
Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
0326 927 777

CNKT VIETTEL HÀ GIANG
Số 218B Nguyễn Trãi, TP. Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang
0326 757 777

CNKT VIETTEL HÀ NAM
Tòa nhà Viettel Hà Nam, Lê 
Hoàn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
0326 617 777

CNKT VIETTEL HÀ NỘI
Tòa nhà Bắc Hà, 219 Trung Kính, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0326 627 777
CNKT VIETTEL HÀ TĨNH

Số 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn 
Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
0326 547 777

CNKT VIETTEL HẢI DƯƠNG
169 Bạch Đằng, Trần Phú, TP. 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương
0326 707 777

CNKT VIETTEL HẢI PHÒNG
Đường Lê Hồng Phong, Thành 
Tô, Hải An, TP. Hải Phòng
0343 217 777

CNKT VIETTEL HẬU GIANG
65 Võ Văn Kiệt, P.5, TP. Vị Thanh, 
Hậu Giang
0327 147 777

CNKT VIETTEL HÒA BÌNH
Tòa nhà Viettel, Xóm 8, xã Sủ 
Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
0326 637 777

CNKT VIETTEL HƯNG YÊN
537 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 
TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
0326 697 777

TRỤ SỞ CHÍNH
 Số 06 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 1900 989 868

PHẦN 7: THÔNG TIN LIÊN HỆ

CNKT VIETTEL KHÁNH HÒA
Số 9 Võ Thị Sáu, P. Vĩnh Nguyên, 
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
0988 036 878

CNKT VIETTEL KIÊN GIANG
654 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Lạc, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
0327 167 777

CNKT VIETTEL KON TUM
Số 1075 Phan Đình Phùng, P. 
Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum
0989 400 051

CNKT VIETTEL LAI CHÂU
Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Tân 
Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
0214 6250 000

CNKT VIETTEL LÂM ĐỒNG
39 Hải Thượng, P.5, TP. Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng
0326 937 777

CNKT VIETTEL LẠNG SƠN
Số 422 Hùng Vương, xã Mai Pha, 
TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
0328 497 777

CNKT VIETTEL LÀO CAI
B6 Trần Hưng Đạo, Bắc Lệnh, TP. 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai
0326 837 777

CNKT VIETTEL LONG AN
Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình 
Phú, P.5, TP. Tân An, tỉnh Long An
0326 287 777

CNKT VIETTEL NAM ĐỊNH
Số 78 Đông A, KĐT Hòa Vượng, 
P. Lộc Vượng, TP. Nam Định
0326 717 777

CNKT VIETTEL NGHỆ AN
Đại lộ Lê Nin, P. Hà Huy Tập, TP. 
Vinh, tỉnh Nghệ An
0326 657 777

CNKT VIETTEL NINH BÌNH
18 Trần Hưng Đạo, Tân Thành, 
TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
0326 587 777

CNKT VIETTEL NINH THUẬN
369 đường 21/8, Phước Mỹ, TP. 
Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận
0326 957 777

CNKT VIETTEL PHÚ THỌ
1688 Hùng Vương, P. Nông 
Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
0326 817 777

CNKT VIETTEL PHÚ YÊN
Đường Hùng Vương, P.9, TP. Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên
0326 967 777

CNKT VIETTEL QUẢNG BÌNH
29 Trần Quang Khải, Đồng Phú, 
TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
0326 537 777

CNKT VIETTEL QUẢNG NAM
121 Hùng Vương, phường An 
Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
0865 000 357

CNKT VIETTEL QUẢNG NGÃI
Số 7B Nguyễn Chánh, Trần Phú, 
TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0326 497 777

CNKT VIETTEL QUẢNG NINH
Số 70 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, 
TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
0326 807 777

CNKT VIETTEL QUẢNG TRỊ
Số 1 Hoàng Diệu, P. Đông Giang, 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
0326 567 777

CNKT VIETTEL SÓC TRĂNG
84 Lê Duẩn, P.3, TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng
0326 287 777

CNKT VIETTEL SƠN LA
Số 1 Chu Văn Thịnh, tổ 01, P. Tô 
Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
0983 122 366

CNKT VIETTEL TÂY NINH
162 đường 30-4, P.3, TP. Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh
0989 400 060

CNKT VIETTEL THÁI BÌNH
431 Trần Hưng Đạo, TP. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình
0326 727 777

CNKT VIETTEL THÁI NGUYÊN
Số 4 Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
0326 867 777

CNKT VIETTEL THANH HÓA
Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê 
Lợi, Đông Hương, TP. Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa
0326 647 777

CNKT VIETTEL THỪA THIÊN HUẾ
11 Lý Thường Kiệt, Phú Nhuận, 
TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
0326 527 777

CNKT VIETTEL TIỀN GIANG
Số 66 Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 5, 
P.9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
0327 207 777

CNKT VIETTEL HỒ CHÍ MINH
Tầng 6 Toà Nhà MB Số 161-163 
Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, TP. HCM
086 745 7337

CNKT VIETTEL TRÀ VINH
156 Nguyễn Đáng, khóm 6, P.7, 
TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
0327 097 777

CNKT VIETTEL TUYÊN QUANG
Tổ 9, phường Tân Quang, TP. 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
0326 747 777

CNKT VIETTEL VĨNH LONG
Số 1C Trưng Nữ Vương, P.1, TP. 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
0327 087 777

CNKT VIETTEL VĨNH PHÚC
Khu S1, KĐT Chùa Hà, Định Trung, 
TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
0326 847 777

CNKT VIETTEL YÊN BÁI
Tổ 3, Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái
0326 827 777



XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

ĐỊA CHỈ: Số 6 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 024.6266.1225       E-MAIL: congtrinhviettel@viettel.com.vn

WEBSITE: www.viettelconstruction.com

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 0104753865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 
cấp lần đầu ngày 09/6/2010

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Đình Trường


