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S: 10/f lr-DHDCD Ha N5i, ngày 01 tháng 04 nàm 2022 

TO TRINH BA! HQI BONG CO BONG 
V vic sü'a dôi, bô sung ngành ngh kinh doanh 

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

Can cii quy djnh cüa pháp 1u.t v t 1 s hüu nu.ó'c ngoài thi da t?i  doanh 
nghip; 

Can ciTi tInh hInh san xut kinh doanh thirc t t.i doanh nghip. 
Hi dông quán trj kinh trInh Di hi dng c dông ciTta Tong Cong ty c 

phn Cong trInh Vietteil phê duyt ni dung sau: 
• • A A A • F I. Loi bo, chi tiet m9t so nganh nghe kinh doanh da dang ky: 

Nhm darn bâo t' 1 s& hüu rnrOc ngoài ti da cüa Tng Cong ty c ph.n 
Cong trmnh Viettel iT rniTrc 49%, Tng Cong ty c phn Cong trmnh Viettel d 
xuât: 

- Loai bó các ma ngành ngh kinh doanh: 
+ 2391: San xu.t san phtm chju liTra 
+ 2392: San xuât vt 1iu xây drng t'tr dt set 
+ 2394: San xut xi mäng, vôi và thach cao 
+ 4742: Ban lé thit bj nghe nhIn trong các ci:ra hang chuyên doanh 
+ 0730: Khai thác qung kim 1oti qul him 
+ 2420: San xut kim 1oii màu và kim loai  qu 
- Chi tit các ma ngành ngh kinh doanh: 4651, 4659, 4652, 4663, 4752, 

4610, 4741, 4759, 6810, 7120, 7820, 7830, 4221, 5229 — - 
7  (Chi tiet theo Phy lyc thnh kern) 

II. B sung ngãnh ngh kinh doanh mó'i: /Q/TONG,
C0 

I COplW' 
2.1. Kinh doanh dlch  viii giãi pháp và san phãm lQc nu'iTvc, xü' 1 nu'ó'c, M  coG1 

A F• •A
*\ t'TE thong cung cap nu'oc, hç thong tuo'i tieu. \ 

a. L do b sung: NNH 

— Theo các con s théng kê, th triRing may l9c nu'óc tai  Vit Narn dang có 

miTrc tang tru&ng r.t nhanh trong thii gian gn day. Báo cáo Thj truông may 19c 

nithc Vit Nam theo k thut, doanh s, dii báo và Ca hi cnh tranh 2011 - 

2021 cáa TechSci Research cling dua ra dir báo tich circ v siTrc tang trixO'ng iOn 

dn 12,4% trong giai don 2016 — 2021 và së tip tiic tang trixO'ng & nhting näm 

tip theo. 

— Dáp iTing nhu c.0 cüa khách hang v san phrn, giái pháp ho trq ngi.thi dung 

CO san phm 19c ntr&c, xi:r 1 nu'óc, h thong cung cp ntrâc, h thng tu6i tiOu. 
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b. Ma ngành bô sung: 

— 3600: Khai thác, xir 1 và cung cp nuóc 

— 3700: Thoát nuóc vâ xr 1 nu'óc thai. 

2.2. Cung cap, 1ip dt thiêt bj dành cho nhà xu'&ng, khu cong nghip 

a. L do bô sung: 

— Chin luçic kinh doanh cüa VCC huóng dn tr& thành dcm vj nrn trong top 
5 doanh nghip hang du vào närn 2025 trong lihh v1rc M&E. 

— Hoàn thin hang mc ngành ngh d duy trl igi th cnh tranh toàn trInh 

cüa VCC du'ói dng "chia khóa trao tay". 

b. Ma ngành bô sung: 
3320: Lap dt may moe và thiêt bj cong nghip 

III. To chfrc thu'c hiên: 

Sau khi diuçie Dti hi dng c dông thu'ing niên nAm 2022 thông qua, Ban 

diu hânh có trách nhim thirc hin các thu t11c thay di däng k kinh doanh cüa 

Tng cong ty vth co quan Nhà nuó'c có th.m quyn, sira di Diu 1 phü hçp vi 
tInh hInh thirc th và cong b thông tin theo quy djnh. 

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

TM. JLO1PONG  QUAN TRI 
TICH 

NGUYEN THANH NAM 



PHỤ LỤC 

CHI TIẾT MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG 

(Đính kèm Tờ trình số   10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2022) 

STT 

(Mã) Ngành nghề đăng ký 

đầu tư, kinh doanh trước khi 

điều chỉnh 

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều 

chỉnh 

1.  
(4651) Bán buôn máy vi tính, 

thiết bị ngoại vi và phần mềm 

(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 

(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các 

hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài 

không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 

quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

2.  

(4659) Bán buôn máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Kinh doanh phương 

tiện phòng cháy và chữa cháy 

(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (trừ 

việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng 

hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không 

được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối theo quy định pháp luật) 

3.  
(4652) Bán buôn thiết bị và linh 

kiện điện tử, viễn thông 

(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ 

việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng 

hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không 

được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối theo quy định pháp luật) 

4.  
(4663) Bán buôn vật liệu, thiết 

bị lắp đặt khác trong xây dựng 

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

(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các 

hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài 

không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, 

quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

5.  

(4752) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

(4752) Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực 

hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

theo quy định pháp luật) 

6.  

(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá 

hàng hóa  

(Loại trừ các hoạt động liên 

quan đến đấu giá) 

(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa  

(Loại trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá và trừ việc thực 

hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

theo quy định pháp luật) 

7.  
(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết 

bị ngoại vi, phần mềm 

(4741) Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết 

bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực 

hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân 

phối theo quy định pháp luật) 



8.  

(4759) 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) 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 (trừ việc 

thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

theo quy định pháp luật) 

9.  

(6810) 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) 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 (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng 

nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn 

liền với hạ tầng) 

10.  
(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật 

(7120) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ dịch vụ kiểm định 

(kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương 

tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh 

kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương 

tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng 

nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và 

cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 

với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển 

dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và 

phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí 

trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá) 

11.  
(7820) Cung ứng lao động tạm 

thời 

(7820) Cung ứng lao động tạm thời (trừ dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 

12.  
(7830) Cung ứng và quản lý 

nguồn lao động 

(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 

13.  
(4221) Xây dựng công trình 

điện 

(4221) Xây dựng công trình điện (Doanh nghiệp không cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt 

động thương mại theo Luật Điện lực 2004 và Nghị định số 

94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) 

14.  

(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

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) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (trừ Dịch 

vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu 

nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; 

dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công 

cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; 

dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, 

cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát 

hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo 

đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng 

hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải) 

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 

 


