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T TRiNH BAI HO! BONG cO BONG 
V vic min nhim vã bu b sung thmnh viên HDQT cho thôi gian con 1i 

cüa nhiêm k 2020-2025 

KInh g11i: Dii hi dng c dông Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 
Can cir Lust  Doanh nghip 2020; 
Can cir Nghj djnh 1 55/2020/ND-CP; 
Can ci Diu 1 t chc và ho?t dng cüa Tong Cong ty c phn Cong trInh 

Viettel; 
Can cir dcrn tir nhim cüa Ong Nguyn Thanh Nam — Chü tjch HDQT; 
Can cir don tr nhim cüa Ong BUi Th HUng — Thành viên HDQT; 
Hi dng quãn trj kInh trInh Dii hi dng e dông thông qua vic min nhim 

và bu b sung thành viên Hi dng qun trj cho thii gian cOn 1ii cUa nhim k' 
2020-2025, d dáp Ung yêu cAu quãn trj Tng Cong ty trong giai don mâi. VOi ni 
dung chi ti& nhu sau: 

1. Thông qua min nhim chi'rc danh thành viên HDQT nhim kS'  2020-2025 
di vâi Ong Nguyn Thanh Nam và Ong BUi Th Hung 

2. Bu b sung thành viên Hi dng quãn trj nhim kS'  2020-2025: S 1ung 
02 ngu?i. Trong do có 1 thành viên dc 1p HDQT. 

3. Thông qua danh sách rng vien d bu b sung vão HDQT nhim k' 2020- 
2025 theo d cir cUa T.p doàn Cong nghip — Vin thông Quan dci: 

> Ong: D Manh  HUng 
4. TInh dn hin tai, HDQT khOng nhn dU s h.rçing rng viên HDQT thông 

qua dê cir vã mg cfr. Hi dng Quán trj giâi thiu iirng viên thành viên dc 1p 
HDQT d dim vào danh sách bu b sung thãnh viên HDQT nhim k' 2020-2025: 

> Ong: Nguyn Quang Khãi 
(Chi tiet sciyeu l ljch &ng viên ductc cong bO' trên webs ite cia Tng Cong ty.) 

KInh trInh Di hi dng c dOng xem xét thông qua./. 

NGUYEN THANH NAM 
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