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Dôc lap — Tir do — Hanh phüc 

Ha N3i, ngày  JO  tháng d nãm 2022 

THÔNG BAO 

TO CHUC HOP BA! HO! BONG cO BONG THIXONG MEN NAM 2022 

Kinh gfri: Qu Co dông Tng Cong ty cô phn Cong trinh Viettel. 

Hi dng quãn trj Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel trân trong kInh 
mäi Qu c dông tham dir cuc h9p D?i  hi dng c dông thithng niên nãm 2022, 
cith: 

1. Thôi gian: Tur 08h00 dn 11h30 ngày 22/04/2022. 

2. BIa  dim: Hi tru*ng tng 15 tôa nhà Viettel, s 1 Giang Van Minh, 
Phurông Kim Ma, Qun Ba Blnh, Thành ph Ha Ni. 

3. Bii tu'çrng tham diy: C dông sâ htru c phn cCia T6ng Cong ty theo danh 

sách c dông ch6t ti th?ii dim ngà.y 18/03/2022. 

C dông có th Uy quyn cho ngu?ii khác tham di,r Dui hi. Vic üy quyn 

phài lap thành van bàn theo quy djnh cüa pháp 1utt v dan sir và phãi nêu rO ten cá 

nhânIt chrc dugc üy quyn và s krçing c phn duçc Uy quyn ho.c theo mu gi:ri 

kern Giy m?i nay. 

4. Ni dung: các ni dung dir kin thão 1un và thông qua tai  cuc h9p gôm: 

- Báo cáo cüa HDQT v kt qua hot dng 2021, djnh huàng näm 2022. 

- Báo cáo cüa Ban diu hành v kt qua hott dng kinh doanh näm 2021 và kê 

hoch kinh doanh näm 2022. 

- Báo cáo cüa Ban kim soát tui DHDCD thuông niên näm 2022. 

- Th trInh Thông qua báo cáo tài chInh näm 2021. 

- T trinh Thông qua phrnng an phân pMi igi nhun và trIch l.p cac qu5 n 

2021. 

- T trình thông qua mirc thu lao cho thành viên HDQT và BKS näm 2021 và 

d xu.t mirc thu lao cho thành viên BDQT và BKS nàm 2022. 

- Ti trinh lua chon dan vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2022. 

- T? trInh chtp thun Hgp dng, giao djch vii T.p doàn Cong nghip — Vin 

thông Quân &i. 

- Th trInh v vic B sung ngành ngh kinh doanh. 

- Th trInh v vic si:ra di Diu 1, Quy ch ni b v quãn tn cOng ty và Quy 

ch hot dng cüa HDQT Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

- Ta trmnh v vic bu thành viên dôc lap HDQT. 
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- Các ni dung khãc duge dim vào chucrng trInh D.i hi theo quy djnh. 

5. Tài 1iu Di hi: Kern vOi Thông báo nay, xin gi:ri ti Qu cô dông các tài 
1iu bao gm: 

- Chucrng trInh Dti hi. 

- Mu Giy üy quyn tham dix Di hi. 

Toàn bç5 tài lieu Dgi hi, rncu doii th'zg ci/d dr thành viên dc 1p HDQT và 

các tài lieu khác lien quan du'çrc däng tái trên trang thông tin din ti cia Tdng 

Cong ty.• https.//congtrinhviettel. corn. vn/ hoçc https://viettelconstruction. corn. vn/ 

6. Xác nhn tham thr: 

D Cong tác chun bj duçc chu dáo, d ngh Qu c dông xác nhn tham dir 
Di hi truc 17h30 ngày 20/04/2022 v9i Tiu ban Thu k IT1DQT thông qua các 

hInh thüc sau day: 

- Lien h trrc tip qua s din thoi: 086.208.1111. 

- Email: fr.viette1construction@viette1.com.vn  

- Dja chi: Tiêu ban Thu k HDQT - Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel - 
S 6 Phm Van Bich, Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni. 

7. Liru: 

- C dông (hoc ngui dixçc c dông u' quyn) khi dn dir hp cn mang theo 
Gi.y mi hop, CMNID/CCCD hoc H chiu, và Giây üy quyên dir hp (nêu là 
ngu?i dugc üy quyn dir hop). 

- Mi chi phi di 'at, an ô và cac chi phi khác trong th?ii gian dir hgp Dii hi 
dng c dông do ngueii tham dir t1r chi trà. 

Rt mong dugc dOn tip qu' c dông ti Dii hi dng c dông thuing niên 

näm 2022 cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Trân tr9ng./. 

NGUYEN THANH NAM 



TONG CONG TV CP CONG MINH VIETTEL CONG HOAX); HOI CHO NGHTA VIV NAM 
HO BONG QUAN TRI 	 Doc lap — Tu. do — Hanh phlic 

S6: Og /NQ-VCC 	 Ha 	ngay 30 thcing3 nani 2022 

QUYET 
HQI BONG QUAN TR! 

TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

HOI BONG QUAN TRI 
Can ar Ludt Doanh nghiep 2020 va ccic van bcin hutryng d/in thi hanh; 
Can ar Dieu le Tong Cong ty co phan‘Cong trinh Viettel; 
Can ore Quy che twat clang cilia Hai tong quan In; 
Can ar Bien ban hpp Hai  (long qucin t Tong ding ty sof: 	/BB-VCC 

ngay 10/ 3N-Nd  

QUYET 

Dieu 1: Thong qua chiming trinh B3i hi ding ea &Mg (DHDCD) 
thutng Men dam 2022 (Van ban kern theo) trinh DHDCD phe duyat. 

Dieu 2: Thong qua tai Han trinh DHDCD 2022 phe duyat: 
Theo ka hoach, chucmg trinh Dai hei clang ca &mg thuemg nien ham 2022 

se thong qua: 03 bao cao, 08 ter trinh Cv the: 
Bao cao ctia. HDQT ve kat qua hog olOng 2021, dinh huong nana 2022. 

- Bao can dm Ban diau hanh va kat qua hog dOng kinh doanh nam 2021 
va ka hoach kinh doanh nam 2022. 

Bao cao dia. Ban ham soat tai DHDCD thireing nien Mm 2022. 
Ter trinh Thong qua bao cao Mi chinh Mm 2021. 
Ter trinh Thong qua phuang an phan phoi lgi nhuan vá trich 13p cac quy 

Mm 2021. 
To trinh thong qua m*c thu lao cho thanh viten HDQT va BKS nam 2021 

va d xufrat mire tit* lao cho thanh vien HDQT va BKS Mm 2022. 
Tb trinh ha than don vi lciem toan Bad cao tai chinh nam 2022. 
Tb trinh chap thuan Hgp d'ang, giao dich voi Tap doan Cong nghiep 

Vin thang Quail dad. 
Ter trinh v viec sira di, be, sung nganh ngha kinh doanh, 

- Tb trinh sira di Dien 1e, quy cha quan tri nOi b0, quy the' hog deng cua 
HDQT Tang Cong ty c phan Gong trinh Viettel. 

Ter trinh min nhiem va bAu bã sung thanh vien EIDQT. 
(Van ban (inh kern) 

Dieu 3: Thanh lap Ban tharn tra tu each c dOng — Dai hi dang ea 
thing thuirng nien nam 2022: 
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Ong Nguygn Thanh Tun — TP TCLD — T twang. 
- BA Nguyen Ng9c Anh — Tieu ban thu kY — Thanh 
- BA Doan Thi Thanh — TTCN'TT — Thanh vien. 

Ong Le Dire Thinh — P.TCLD — Thanh vien. 
BA De; Thi Huyen Trang — P. PC&KSNB — Thanh vien. 
Ban thAm tra tu cach ct) Tong thuc hien quyen va nghia vv duce quy 

dinh. 
Di'eu 4: Nghi guy& nay duce ITDQT thong nhAt thong qua toan be) tai cuec 

hop. Nghi quyet nay 06 hieu lac thi hanh k tü ngay k5/. Cac thanh vien HDQT, 
Ban Tling Clam dc T6ng Cong ty chju trach nhiem thi hanh Nghi guy& nay./..,49/ 

TM. HO BONG QUAINT Till 
47 

 
!CH 

Nol nheut: 

- Nhu Diu 4; 
- Ban Kim soat; 
- 	TM-333QT. Quan 12. 

NGUYEN THANH NAM 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

 

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 22/04/2022. 

Địa điểm: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

8h00 - 9h00 Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông 

9h00 - 9h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

9h10 - 9h15 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

9h15 - 9h20 
Khai mạc Đại hội, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ 

tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

9h20 - 9h30 Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội 

9h30 - 10h30 
Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm 

soát; và các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội 

10h30 - 11h00 Thảo luận 

11h00 - 11h10 
Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bỏ phiếu thông qua các nội 

dung tại Đại hội  

11h10 - 11h20 Nghỉ giải lao 

11h20 - 11h25 Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu 

11h25 -11h30 Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội 

11h30 Bế mạc Đại hội 

 

 



(*) Nội dung bắt buộc đối với cổ đông là tổ chức 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI    

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL 

                 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   .............,  ngày        tháng     năm 2022 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

 

Tên tôi là:….................................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ................ ………do: ……..……………. cấp ngày: …../…../….. 

(*) là người dại diện cổ đông tổ chức:………………………………………………………….. 

(*) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………………….. 

Do………………………………………….……………………… cấp ngày …..../……/…….. 

Địa chỉ: ………………. ....................................  ......................................... ……………………..   

Số cổ phần sở hữu : ………………….cổ phần  

(Bằng chữ :…………………………………………………………………………… cổ phần) 

Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây (Đánh dấu √ hoặc x vào ô bên trái tương ứng Người 

được ủy quyền): 

 Người được ủy quyền 
Số lượng cổ phần 

được ủy quyền 

 Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT  

 Ông Phạm Đình Trường – TV HĐQT/Tổng Giám đốc  

 Ông Ngô Quang Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát   

 

Ông/Bà ……………………………………………………….. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………….................. 

Do ……………………..………….. cấp ngày …../…../……... 

 

Thay mặt tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

với số cổ phần mà tôi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. 

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. 

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền trên đây./. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  


