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THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
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TONG CONG TY CO PHAN 
CONG TR!NH VIETTEL 

VIETTEL CONSTRUCTION 
JOINT STOCK CORPORATION 

Sd/No.:  f3  /CBTT-VCC 

THÔNG BAO THAY BOI NQI DUNG BANG KY DOANH NGHIIP 
CHANGE IN CONTENT OF BUSINESS REGISTRATION 

KInh giri/To: - Uy ban Chrng khoán Nhà ntrâc/ The State Securities 
Commission; 
- Sâ Giao djch chUng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock 
Exchange. 

Can ci theo GiAy xac nhn v vic thay di ni dung dang k doanh nghip 
so 143496/22 ngày 16/05/2022, do PhOng Dãng k kinh doanh — Sâ Kê ho?ch Va 
Dau tu thành phô Ha Ni cap, chUng tôi trân tr9ng thông báo vic thay dôi ni 
dung däng k doanh nghip cUa Cong ty chüng tôi nhi.r sau: 

Based on the Certification about changing business registration information 
No.143496/22 dated 16/05/2022 issued by Business Registration Office — Hanoi 
authority for Planning and Investment, we would like to announce the change in 
the content of business registration as follows: 

- Ten th chUc/Name of organization: TONG CONG TY cO PHAN CONG 
TRINH VIE'lTEL/VIETFEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 

- Ma chthig khoán/ Stock code: CTR 

- Dia chi tru si chInh/ Address: S I Giang Van Minh, Kim Ma, Ba Dinh, 
Ha Ni/ No.] Giang Van Minh street, Kim Ma ward, Ba Dinh district, Hanoi 

- Din thoai/ Telephone: 086.208.1111 

1. Thông tin truâc khi thay Mi/Information before change: 

Ngành ngh kinh doanh/ Business lines: 87 ngânh ngh/ business lines. 

2. Thông tin sau khi thay dëillnformation after change: 

Ngành ngh kinh doanhl Business lines: 84 ngành nghi'business lines. 

- Loi bO/ Remove: 06 ngành ngh/business lines (2391, 2392, 2394, 4742, 
0730, 2420) 

- B sung! Addition: 03 ngành ngh/business lines (3600, 3700, 3320) 

- B sung chi ti& Additional details: 14 ngành nghfbusiness lines (4651, 
4659, 4652, 4663, 4752, 4610, 4741, 4759, 6810, 7120, 7820, 7830, 4221, 5229) 
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3. L do thay dM/Reason for change: Nghj quyt Dai  hi dng c dông 
thuông niên so 1 3/NQ-DHDCD ngày 22/04/2022/ Resolution ofAnnual General 
Meeting of Shareholders 2021 No. 13/NQ-DHDCD dated 22/04/2022. 

4. Ngày cO hiu hjc/Effective date: 20/05/2022 

5. Ngày nhn duçic Giy xác nhn v vic thay di ni dung dang k doanh 
nghip /Receipt date of new Cerqflcation about changing business registration 
information: 20/05/2022 

6. Thông tin nay dä duçic cong b trên trang thông tin din tcr cüa Cong ty vào 
ngày 20/05/2022 ti ththng dan: https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-
dong/cong-bo-thong-tin/.  

This information was disclosed on Company on date 2 0/05/2022 Available at: 

https://viettelconstruction. corn. vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/.  

Tôi cam k& các thông tin cong b trên day lã dung sr that và hoàn toân chju 
trách nhim trtrâc pháp 1ut v ni dung các thông tin dã cOng b. 

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall 

be legally responsible for any mispresentation. /. 

No! nhl n/Recipient: 
- Nhi.r trën/ As above; 
- Luii/Amhived by: TKHDQT. AnhO3, 

Tài lieu dInh kèm/Auachment:: 
- Giâyxác nhn so 14349622/ Certification 
No.143496/22. 
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sO KE HO1CH VA DAU TU 
THANH PHO HA NQI 

PIIONC DANG KY KINH DOANH 

CONG IIOA XA I1QI CHU NGHA VIT NAM 
Dc kip — Tty do — Htnh phüc 

Ha Nói, ngày 16 tháng 05 nárn 2022 

143496122 

ClAY XAC NHN 

\' vic thay dôi ui (lung c1ng (lOanh nghip 

Phèng Dãng k kinh doanh: Thành p/d Ha N5i 
Dja chi tnt so: Toà n/ia Trzing tarn giao djch cong ngh thwàng xuyên Ha Ni -Khu 

lien co Vô c'hI cong, sO 258 thràng Vö ChI cong, Phzthng Xuân La, Qun Tây HO, 
Thành phO Ha Nói, Viêt Nain 

Diên thoai: 024.3 7347512 Fax: 
Email: pdkkd_sokhdthanoi.gov. vn Webs ite: 

WWW. haphgov. vii 
Xác nhn: 

Ten doanh nghip: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Ma s doarih nghip/Ma s thu& 0104753865 

Dä thông báo thay thi ni dung dàng k doanh ugh ip den Phông DSng k' 
kinh doanh. 

Thông tin ccta doanh nghip dâ dt.rc cp nht vào H thông thông tin quôc gia ye 

dãng k' doanh nghip nhir sau: 

STT Ten ngành M ngành 
San xuAt san phm nr chit khoáng phi kim loçui khác chira du'pc 
phân vào daLi 

2399 

2 Dic sat, thep 243 1 
3 San xut các cu kiên kim 1oi 25 11 
4 Rèn, dp, ép vã can kim loi; luyn bt kim 1oi 259 1 
5 Gia cong co khI; xCi,  l' vâ tráng phci kim 1oi 2592 
(' San xuãt may vi tInh vã thit bj ngoti vi cüa may vi tInh 2620 

Sn xut thit bj truyn thông 2630 

San xuât day cap, sql cap quang h9c 273 1 
San xut day, cap diêii và din tcr khác 2732 

10 Sthi xutt thit bj day dn din các 1o.i 2733 
ii Sua chüa thi& bi diên 33 14 
12 Phádà 4311 
3 Chun bi mtt bing 

(Trr hoot dng rà phá born mIn, no mIn) 
43 1 2 



STT Ten ngành M ngành 
'4 Ltp dt h thng din 4321 
5 Lp dt h thng xây drng khác 

Chi tiêt: 
- Thi công, lap dt h thông phông cháy cha cháy 
- Lap dt h thông thiêt bj trong ngành xây dirng vã xãy dirng 
dan diing nlur: Thang may, câu thang tir dng, Các loi ccra tlr 
dtng, H thông den chiêu sang, H thông hut biii, H thông am 
thanh, H thông pin mt tthi, cong trInh din gió 

4329 

16 Hoán thin cong trinh xây drng 4330 
17 Hot dng xây drngchuyên ding khác 

Clii tiêt: Xây dçrng, lip dt, sCra cha, bao dixOiig co sâ h tang 
viên thông 

4390(Chuiih) 

18 Ban buôn may vi tinh, thi& bj ngoi vi vâ phân mm 
(tr1r vic thrc hin xuât khâu, nhp khãu, phân phôi dôi vâi các 
hang hóa thuc Danh mic hang hóa nba dâu tu nLrâc ngoài 
không &rçlc thirc hin quyên xuât khâu, quyên n1iip kháu, 
quyên phân phôi theo quy djnh pháp lut) 

4651 

19 Ban buOn thit bj vã linh kin din tü, vin thông 
(trr vic thirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi v&i các 
hang hóa thuc Danh muc hang hóa nhà dâu tir mxóc ngo1i 
khOng duc thçrc hin quyên xuât khâu, quyên nhtp khâu, 
quyén phân phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

4652 

20 Ban buôn may móc, thi& bj vã phii thng may khác 
Chi tiét: Kinh doanh phning tin hàng cháy và chCia cháy (trr 
vic thirc hin xuât khãu, nhp khâu, phãn phOi dôi v&i các 
hang hóa thuc Danh nwc  hang boa nba dâu tu ni.r6c ngoái 
khOng duc thrc hin quyên xuât khâu, quyên nliip khâu, 
quyên phãn phôi theo quy djnh pháp 1uit) 

4659 

21 Ban buôn vt lieu, thit bj 1p dt khác trong xãy drng 
(tr& vic thirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vói các 
hang hOa thuc Danh rnmc hang bOa nhà dâutu nuc noài 
không duqc thrc hin quyên xuât khâu, quyên nhp khãu, 
quyên phân phôi theo quy djnh pháp luIt) 

463 

22 Ban lé d ngü kim, so'n, kInh vã thiêt b 1p d( khác trong xãy 
dmjng trong các cüa hang chuyên doanh 
(tth vic t1iirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dOi vói các 
hang hOa thuOc  Danh rnichànghóa nhà dâu tr nLr&c ngoài 
khOng duçic thmrc hin quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, 
quyên phân phôi theo quy dnh pháp 1ut) 

4752 

23 Vn tãi hang hóa btng dung b 4933 
24 Hoat dng vin thông Co day 6110 
25 FIot dng vin thông không day 6120 



[STT Ten ngành M ngành 
1 26 Hot dng vin thông khác 

Clii tiCt KiCm tra, kiêm soát chat 1ung mng và dch vtt viên 
thông; 

6190 

27 Kinh doanh bt dng san, quyn sü dung dt thuc chiJ sO' hü'u, 
chCi sr dung hoc di thuê 
Clii tiêt: Kinh doanh bâtdng san (trü dâu tu' xây drng h? tân 
nghia [rang, nghia dja dé chuyên nhi.rgng quyên sr ding dat gän 
voi h tang) 

68 10 

28 Kiêm tra vâ phân tIch k thutt 
(tth dch vii kiêm djnh (kiCm tra, thir nghim) và cap Giây 
chrng nhii cho các phucng tin giao thông 4n tái (gôm h 
thông, tôi-ig thãnh, thiêt bj, 1mb kin cüa phung tin); djch vi 
kiCrn djnh và cap Giãy ching nhn an toân k thut vá bão v 
môi tru'Gng dOi vài các phtrorng tin, thiêtbj chuyên dung, 
container, thiCt bj dóng gói hang nguy hiêm ding trong giao 
thông vn tãi; djch v'i kiêm djnh và cap Giây chüng nhn an 
toân k37 thutt va bäo v môi truông dôi vâi các phuung tin, 
thiCt bj thãm do, khai thác và vn chuyên dâu kliI trên biên; 
djch vt kiCm dnh k thut an toàn lao dng dôi vi các may, 
thiêt bj có yeu câu nghiêm ngtt ye an toàn lao dng duqc lap 
dtt trên các phu'ang tin giao thông vn tâi và phuo'ng tin, thiêt 
bl thãm dO, khai thác vâ vtri chuyên dâu khI trCn biên; djch vii 
dãng kiCm tâu cá) 

7 1 20 

29 Sra chü'a thiêt bj lien lac 9512 
30 Khai thác và thu gorn than cirng 0510 
31 Khai thác và thu gom than non 0520 
32 Khai thác qung sit 0710 
33 Khai thác qung kim 1oi khác không chü'a s.t 0722 
34 Khai thác dá, cat, sOi, dt set 0810 
35 Khai thác khoáng hoã chat và khoáng phân bón 0891 
36 Khai thác v thu gom than bin 0892 
37 Khai thác mui 0893 
38 San xuIt d ung không cn, nu'óc khoáng 1104 
3 San xut st, thép, gang 2410 
40 San xiit b tong và các san phm tir be tong, xi mäng và thch 

cao 
2395 

D(tc kim loai màu 2432 
42 Xây d'ng nhã dê o 4101 
43 Xãy dirng nhi không dC 4102 
44 Vii tái hang hOa yen bin và viên du'ng 5012 
45 Vmn tái hang hóa du'Ong thus' ni dja 5022 
46 Xãy dit'ng cong trmnh dung st 4211 

XLIy dcmg cOng trInh du'Ong b 4212 

jo 4( 

i 



STT Ten ngãnh Ma ngành 
48 Kho b?ii vá luit giQ hang hóa 

(Tri kinh doanh bat dng sáii) 
5210 

49 Bôc xep hang hóa 
(Tth bâc xp hang hóa tai cang hang khãng) 

5224 

50 Xây thrng cong trInh din 
(Doanh nghip không cung cap hang hóa, djch vii thuc doe 
quyên Nhà nu6c, không hott dng thrng imi theo Lut Din 
Irc 2004 và Nghj ctjnh so 9412017/ND-CP ye hAng hóa, djch vii 
dc quyêri Nhà nuOc) 

4221 

SI Hot dng djch vi h trçv khác lien quan den vn tAi 
(trr djch vi thiêt 1p, vn hAnh, duy trI, bAo tn báo hiu hAn 
hái, khu nucvc, vüng nu&c, luông hang hal cong côn và tuyên 
hAng hái; djch vi khAo sat khu nrc, vüng nnic, Iuông hang 
hAi cOng cçng vA tuyên hAng hAl Pilve vii cong hO ThOng bAo 
hAng hAi; dlch  vii khAo sat, xây dirng và phAt hAnh Mi do vüng 
nuâc, cAng biên, luông hang hAi vA tuyên hAng Mi; xAydirn vA 
phát hành tài Iiu, an phâm an toàn hAng hAl; dch vii diêu tiCt 
bAo dAm an toAn hAng Mi trong khu nuóc, vüng iwóc và Iuông 
hang hAi cOng cong; djch vu thông tin din tü hAng Mi) 
DOi vâi các ngành nghe kinh doanh có diêu kin, Doanh nghip 
chi kinh doanh khi có dü diêu kin theo quy djnh cCia phAp 1ut. 

52 Xây dirng cOng trInh dip, tlioAt nuc 4222 
53 Xây dtjng cong trInh vin thông, thông tin lien lac 4223 
54 Xây drng cong trInh cong Ich khAc 4229 

Ban lé may vi tInh, thiêt bj ngoai vi, phn mm vA thit bj vin 
thông trong các cra hAng chuyên doanh 
(tth vic thçrc hin xuât khâu, nhp khAu, phAn phôi dôi vó1 cAc 
hang hóa thuc Danh niic hang hóa nhà dAu tu nuóc noai 
khOng ducic thirc hin quyên xuAt khAu, quyén nhp khAu, 
quyCn phân phôi theo quy djnhpháp 1ut) 

4741 

56 Xây dirng cong trinh thüy 4291 
57 Xây dmg cong trinh khai khoAng 4292 
58 Xây dirng cong trinh ch bin, ch tao 4293 
59 Ban lé d dien  gia dnig, giun, tü, bAn, gh vA d ni tht 

tuo'ng tr, den vA b den din, do dung gia dlnh khAc chira duc 
phân vAo dâu trong các c&a hang chuyên doanh 
(tth vic thrc hin xuAt khAu, nhp khâu, phân phOi dOi v&i cAc 
hang hóa thuc Danh nwc  hAng boa nhA dAu fl.r nu'cSrc ngoAi 
không dixçc thrc hin quyên xuât khâu, quyên nhtp khâu, 
quyên phân hôi theo quy dnh pháp 1ut) 

4759 

60 Xu.t bAn phân mm 5820 
61 Xây drng cOng trInh k9 thut dAn dung khAc 4299 
62 Lp trInh mAy vi tinh 620 1 

7 



STT Tn ngãnh Ma ngành 
63 Lap dit h tbng cap, thoát nu'âc, he thng su'âi Va diêu hoà 

không khI 
4322 

64 Cho thué may rnóc, thit bj vâ d dUng hthi hInh khác khOng 
kern ngui dieu khiên 
Clii tiêt: Cho thuê cong trInh, may moe. thiêt bj, h tang vin 
thông, h tang cong ngh thông tin, ha tüng co din, ht tang do 
thj thông i'ninh, h tang khác 

7730 

65 TLr vn may vi tInh Va quán trj h thng may vi tInh 6202 
66 Hot dng djch vii h tr khai khoáng khác 0990 
67 Hot dng djch v cong ngh thông tin và djcb vii khác lien 

quan den may vi tInh 
6209 

68 Hoit dông h t1V djch vii tài chInh chi.ra du'çc phân vào dãu 6619 
69 Hot dng kin tric va tu' v.n k thuat  có lien quan 

Clii tiêt: 
- Tu van quàn I', khão sat, thiCt kê, xay dirng, giám sat, 1p dy 
an, quán 1' dr an dâu tu 
- Tu' van thiCt ké, tr van giárn sat, tu' van thârn djnh, tu van 
kiCm tra kiCii djnh k5? thutvê phông cháy và chila cháy 
- Tix van quãn 1', tu van thiêt kC, tix van giám sat thi cong cOng 
trInh din 

7110 

70 Cho ihuC xc có dng co' 77 1 0 
7' Cung ng lao dng tm thai 

(trU' djch vii dtra nguii lao dcng di lam vic a nuóc ngoài theo 
(hop dông) 

7820 

72 Cung Crng vt quãn 1' ngun lao dng 
(trü' dch vçi du'a ngui lao dng di lam vic nithc ngoài theo 
hp dOng) 

7830 

73 Djch vit he thông baa darn an toàn 8020 
V sinh cong nghip và các cong trInh chuyên bit 8129 

75 Scra chüa thiét bj nghe nhmn din tU' gia ding 9521 
76 Scia cliCia thit bj, d dUng gia dInh 9522 
77 SCra chCI'a may rnóc, thit bi 

Chi tiCt: Bäo thrOng, süa chQa phuong tin phông cháy chCra 
cháy 

3312 

78 Dai Li', mOi gioi, diu giá hang hóa 
(Loti tnr các hoit dng lien quan den dãu giá Va tth vic thirc 
hiCii xuât khâu, nhap khâu, phân phôi dôi v&i các hang boa 
thuc Danh mçic hang hóa nba dâu tu' nuc ngoâi không du'çic 
thuc hin quyCn xuat khâu, quyCn nhp khâu, quyên phân phôi 
thco quy dlnh  pháp lut) 

46 10 

79 Hot dng chuyên rnOn, khoa hc và cong ngh khác chira duc 
phãn vào dat, 
Clii tiCt: Tit' van chuyên giao cong ngh phOng cháy vâ cha 
cháy 

7490 

C 



STT Ten ngãnh Ma ngành 
80 San xut diên 

Clii tit: 
- San xuât và kinh doanh mua ban din näng (trl'r truyên tãi va 
phân phôi din) 

35 11 

81 Hoat dng djch v h trçT kinh doanh khác con 1?i  chixa thric 
phân vào dâu 
Chi tiêt: Kinh doanh djch vii thircmg rnii din tü 

8299 

82 Khai théc, xir 1' vã cung cp nuóc 3600 
83 Thoát iuró'c và xr !' nu'&c thai 3700 v 

84 Lp dtt may moe và thit bj cong nghip 3320 

Noi nhn: 

-TONG CONG TY CO PHAN CONG 
TRiNH VIETTEL. Dja chi:S I Giang 
Van Minh, Phtrng Kim Ma, Qun Ba 
Dinh, Thãnh phô Ha Ni, Vit Nam 

- Lru: Dinh Thi Kim Oanh  


