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TONG CONG TYP CONG TRiNH VIV[EL B ôc I p — Ti do — n h ph tic 

S: 04/TTr-DHDCD Ha Nói, ngày 01 tháng 04 nám 2022 

TO TRINH BAI HOI BONG CO BONG 
Ye vic chp thuii Hçp dng, giao dlch 

vol Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di 

KInh gui: Di hi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can cir Lut Doanh nghip näm 2020; 

Can cir Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel. 

Hôi dng Quán trj kInh trInh Dai hi dng c dông chap thu.n ye vic 

Tong Cong ty c phn Cong trmnh Viettel k kt các Hçip dng, giao djch vâi 

Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân di (sau day gi tt là "T.p doàn 

Viettel"). Cu th nhu sau: 

I. Báo cáo kt qua k h9p dng nám 2021 

Duqc six dng ctia DHDCD thuOng niên näm 2021, theo T? trInh s 

04/TTr-VCC-HBQT, nguori di din theo pháp 1ut ctia Tong cong ty dà k các 

hçip dng vri Ttp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dci. Ci,i th nhu sau: 

1. Các hqp dng dã k 

a. Hçrp dng, giao djch có giá trj ? 35% tdng giá trj tài san theo báo cáo tài 

chInh gn nhá't 

Hqp dng s 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 ye vic cung cap djch vy. 

quãn 1 du?ng day thuê bao và phát trin mâi khách hang c djnh bang rng 

näm 2021 (Giá trj hçip dng: 2.162.976.806.883 dng) da duc DHDCD 2021 

thông qua. Ngoài ra, trong närn 2021, Ngui di din theo pháp lu.t dà k 02 

hçip dng thrc hin ni dung v.n hành khai thác trong nàm 2022 vói tInh chit 

cOng vic tucmg tr, giá trj không vuç-t qua 35% giá trj hgp dng näm 2021 và 

khOng có ni dung nào gay bt 1i cho Tng Cong ty và cô dông: 

- Hçip dng s 301201-BQLDAIVTNet-VCC/VHKT2O21 v cung cap djch 

viii vn hành khai thác và rng cüu thông tin djch vi vin thông. Giá trj hçip 

dng: 1.750.035.320.855 dng, tang 2,73% so vói hçp dngk nAm 2020. 

- Hçp dông s 3112-DTTS/VTT-VCC/202 1 ye cung cap djch vit quán l' 

thryng day thuê bao và phát trin mi khách hang c djnh bang rng. Giá trj hqp 

dng: 2.406.337.492.395 dng, tang 11,25% so vâi hqp dng k näm 2020. 
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b. HQp &ng, giao dtch  mang tInh cMt thu'ông xuyên, lien tic có giá fri < 

35% tong giá trj tài san theo báo cáo tài chmnh gán nhát 

Nàm 2021, tng s các h9p dng có giá trj duOi 35% tong giá trj tài 

sàn/t&ng giao djch cüa Tong Cong ty dà dugc k kt là 2.977 hçp dng, vñ tng 

giá trj 2.089.745.058.528 dng. 

(Chi tiet các hQp dó'ng d cong bO' thông tin theo .Báo cáo tInh hInh hInh 

quán trj nárn 2021 cz-a Tdng Cong ty) 

2. Lqi nhun, giá trj dem 1i cho Tong Cong ty 

Van hành khai thác närn 2021 dã mang 1i cho Tong Cong ty doanh thu 

4.523 t' dng (61% doanh thu cüa Tong Cong ty) và 235 t dông igi nhun 

gp (5 1% lcii nhun gp cüa Tong Cong ty). 

Mô rng ra các hgp dng giao dch vói nguôi lien quan cüa Tp doàn COng 

nghip - Vin thông Quân di mang 1i 77% doanh thu cUa Tng Cong ty nàm 

2021 gii1ip to diu kin n djnh d Tng Cong ty nghiên cüu, rni rng, phát 

trin các linh vrc kinh doanh mâi và dam bâo doanh thu, lçii nhutn và ngun 

viêc cho hn 10.000 CBNV. 
x c A. X A A A . . II. Be xuat Bii hQl dong co dong chap thuin hqp dong, glao d1ch voi 

ngu'ôi lien quan cüa Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân di nãm 

2022 

1. Quy dnh pháp l 

Diu 167 Luât Doanh nghip näm 2020 quy djnh: "Dgi hi dng cd dong 

hoc H5i &ng quán frj ch4v thuqn hçip dng, giao djch giva cOng ty vó'i cd 

dóng, ngwài dgi din theo üy quyen cia c dOng là to chic sà huu trên 10% 

tang s cO' phá'n pho2  thông c2a cOng ty và ngw&i cO lien quan ca hQ" và "thành 

viên Hç5i &ng quán trj/cd dOng cO lcri Ich lien quan dn các ben trong hap d&ig, 

giao djch khOng cO quyn biê'u quyê't". 

2. Các giao dlch,  hçvp dng xin kin chap thun cüa Bi hi ding ci 

dông. Do tinh ch.t thithng xuyên và là ngun vic chInh, dugc tin hành du 

dn trong su& 12 tháng/nàm nên d dam bào ngun doarth thu, igi nhun cho 

Tong Cong ty và thu nhp cho g.n 10.000 ngui lao dng, Tng Cong ty c 

phn Cong trInh Viettel trInh DHDCD chp thun nh1rng hgp dng, giao djch 

sau: 

2.1. Hqp dông, giao djch mang tInh chat thuôrng xuyên, lien tyc có giá tn ~ 

35% tng giá trl tài san theo báo cáo tãi chInh gn nhãt 
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2.1.1. HQ'p dng cung cp djch vi quãn 1 duông day thuê bao Va phát 

triên mó'i khách hang cô djnh bng rng 

a. Do'n vl ma Tong Cong ty thi'c hin giao djch. Chi nhánh Tp doãn Cong 

nghip - Vin thông Quân dOi  hoc cong ty ma Tp doàn Cong nghip — Viên 

thông Quãn di có khã näng chi phi hot dng thông qua só hüu c phn, phn 

vn gop hoc thông qua vic ra quy& dijnh cüa cong ty (Sau day gi là "Ben 

A"). 

b. Phain vi, ni dung cOng vic cta hQp dng, giao djch: Ben A dông si1r 

dçing và Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel (Ben B) dng cung cp djch 

v11 quán 1' duông day thuê bao và phát trin rnói khách hang CDBR tai  các dja 

dim theo yêu cu cüa Ben A. Dch v11 quán l ththng day thuê bao bao gm van 

hãnh khai thác, irng ciru thông tin du&g day thuê bao (gm du'ng day GPON, 

AON, các djch vu cap dng và dung day thuê bao trong tôa nhà) và thit bj 

khách hang. Dtch  vi phát trin rni khách hang CDBR bao grn kéo day, cài 

dat, nghiêm thu djch v, 1p dtJcài ctt them dch vi trên dthng day có sn và 

các djch vii khác. Phm vi, ni dung cong vic có th thay di darn bão theo 

hufing không gay bt igi cho Tong Cong ty. 

c. Tang giá trj hcip dng t4m tInh: Không vuVt qua 35% giá trj hgp dông näm 

2021. 

d. Thai gian thi!c hin hçrp dng: 12 tháng. 

e. Các ni dung diu khoán: Không có nhüng thay di bt lci so vói ni dung 

hccp dng nàm 2021. 

2.1.2. Hçrp dng cung cp d1ch vIii vn hành khai thác và á'ng cfruthOng tin 

dlch viii viên thông 

a. Dan vj ma Tdng Cong ty thyc hin giao djch: Chi nhánh Tp dioàn Cong 

nghip - Vin thông Quân di hoc cong ty ma Tp doàn Cong nghip — Vin 

thông Quân di có khà nàng chi phi hot dng thông qua s& htu c ph.n, phn 

vn gop hoãc thông qua vic ra quyt djnh cia cong ty (Sau day gi là "Ben 

A"). 

b. Phgm vi, ni dung cOng vic cia hQp dng, giao djch: Ben A dng sir 

diing và Tng Cong ty C phn Cong trinh Viettel (Ben B) dông cung cap djch 

vi van  hành khai thác và üng cüu thông tin djch vi vin thOng, thrc hin bão 

quân, do kim, kim tra, dánh giá tài san, phát. trin h thng mng ltrói vin 

thOng cüa Ben A và các cong vic quán 1 khác theo yêu cu cüa Ben A. Phm 
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vi, ni dung cong vic có th thay di darn bão theo huó'ng không gay bt lçii 

cho Tong Cong ty. 

c. Tong giá frf hQp dng tçln2 tInh: Không virt qua 35% giá trj hçTp dng näm 

2021. 

d. Thô'i gian thitc hiçn hcip dong: 12 tháng. 

e. Ccc ni dung diu khoán: Không có nhüng thay di bt lcii so vói nOi  dung 

h9p dng närn 2021. 

Ngui dai  din theo pháp 1ut có trách nhirn báo cáo, giái trInh v nôi 

dung chü yu cüa hçip dng, giao dch tai  cuc h9p DHDCD gn nht sau khi 1c 

kt. 

2.2. HQ'p dng, giao djch mang tInh chat thu'ông xuyên, lien tc có giá trl 

<35% tong giá trl  tãi san theo báo cáo tài chInh gn nhât 

a. Các doanh nghip, don v ma Tong Cong ty thkrc hin giao djch: 

- Các chi nhánh cüa c dông Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di; 

- Các cOng ty ma Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di có khã näng 

chi phi hoat dng thông qua s& hihi c phn, ph.n vn gop hoc thông qua vic 

ra quyt djnh cña cong ty. 

b. Ni dung chü yu cüa các hqp dng, giao dlch:  Xây dirng, s1ra chü'a, 

cüng c, n.n djch di di, chinh trang h t.ng vin thông; 1.Fng cru thông tin; Thi 

cong 1p dat, cüng c, bão duöTlg, süa cha, tháo d di di nhà tram  và v.t tu 

thi& bj nhà tram; Thuê mái, 1p dt h tMng pin nàng luçmg m.t trôi ap rnái; 

Xây dirng dan diing, si:ra chüa, cãi tao  kho; H tng cho thuê vj trI tram;  Mua 

ban hang hóa và vt tu thit bj vin thOng, din tir, din gia ding, phi,i kin...; 

Mua ban djch vii khai thác mang; Mua ban djch vi tu vn thit k; Mua ban 

djch vii quãng cáo, truyn thông; Mua ban djch vii vn chuyn hang hóa; và 

Mua ban các hang hóa, djch vi khác. 

c. Giá trj cüa tfrng giao djch: Giá trj cüa tuxng giao dch <35% tng giá trj 

tài san cüa Tong Cong ty dirçic ghi nhn trong báo cáo tài chInh tai  thôi dim 

gân nhât. 
A: A . . d. Tho'i glan giao ket cac hqp dong, giao dch: Tu ngay 01 thang 01 narn 

2022 dn htngày31 tháng 12nãm2022. 

- Ngthi dai  din theo pháp 1ut cüa Tong Cong ty chü dng quyt dinh, 

trin khai k kt hçip dng, giao djch gita Tng Cong ty v9i ngu0i có lien quan 

nêu trên theo diing quy djnh và có trách nhim thông báo cho Hi ding quãn trj, 
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Ban kirn soát v di tung có lien quan di vó'i hp dng, giao djch do vâ 

thông báo ni dung chci yu cüa giao djch djnh k' 6 tháng/ lan. Tong cong ty së 

có trách nhirn cong b thông tin chi tit giao djch lien quan trên báo cáo quán 

trj ni bO và báo cáo lai 
DHDCD kt qua thixc hin k k& hpp dng Ca närn 

2022 trong k' DHDCD näm 2023. 

Do thyi gian t chirc DI-Tf)CD nàm 2023 dr kiên vão tháng 4/2023, nên 

DHDCD cho phép Ngui Di din theo pháp 1u.t k các hgp dng dâu nàm 

2023 có tInh chit tuong t11 nàm 2022 nhim dam bào pháp 1 cho vic thirc hin 

h9p dng và igi Ich mang 1i cho cong ty. Tong cOng ty s có vAn ban chInh 

thirc xin DHDCD thu?ing nien 2023 cho phép thrc hin các giao djch trën và 

báo cáo tti kS'  DHDCD gn nh&. 

3. To chfrc thuc hiên 

KInh d nghj Di hi dng c dông thông qua vic cho phép ngui di din 

theo pháp lu.t cüa Tng Cong ty k' hçrp dng theo d xut nêu trên. NguOi di 

din theo pháp 1ut có trách nhirn báo cáo v vic k k& hçip dng chü yu cüa 

Hçip dng, giao djch ti cuc hop Dai hi dng c dông thung niên gn nhât 

sau khi k kt./. 

NGUYEN THANH NAM 
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