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TONG CONG TY CO PHAN 
CONG TRIM! VIETTEL 

VIETTEL CONSTRUCTION 
JOINT STOCK CORPORATION 

S&'No.: ,i"/CBTT-VCC 

CONG BO THONG TIN 
TREN CONG THÔNG TIN DIN TIY 
CUA UY BAN CHNG KHOAN NHA 

NIJOC vA SGDCK TP.HCM 

DISCLOSURE OF INFORMATION 
ON THE STATE SECURITIES 
COMMISION'S PORTAL AND 

HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S 
PORTAL 

KInh gCri!To: 

- Uy ban Chi'rng khoán Nhà rnróc! The State Securities 
Commission; 
- S Giao djch chi'rng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock 
Exchange. 

- Ten t ch(rc/Organization name. TONG CONG TY CO PHAN CONG TR1N11 

VIE IThLN1E 1'IEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION 

- MA chi.'rng khoánlSecurities Symbol: CTR 

- Dja chi trii so chInhl Address: S 1 Giang VAn Minh, Kim MA, Ba DInh, HA 

Ni! No.1 Giang Van Minh Street, Kim Ma ward, Ba Dinh district, Hanoi. 

- Din thoail Telephone: 086.208.1111 

- Ngithi th%rc hin cong b thông tin! Submitted by: Nguyn Ng9c Anh 

Chirc viiJ Submitted by: NgrOi duçic üy quyn cong b thông tin! Party 

authorized to disclose information
/, 

Loi thong tin cong bô: LI dnh k' bat thuOng Li 24h [1  theo yeu cau 

Information disclosure type: Li Periodic EJrregular Li 24 hours LI On demand 

Ni dung thông tin cong bô: 

DInh chinh Báo cáo tAi chInh nAm 2021 dA kim toán. 

Content of Information disclosure: 

Correction for Financial Statements of2021. 

Thông tin nay dA duçic cong b trên trang thông tin din tir cüa cong ty vAo 

ngAy 09!06!2022 tai  duOng d.n: https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co- 

dong/cong-bo-thong-tin/. 

This information was disclosed on Company on date June 9h  2022 Available at.' 

https://viettelconstruction. com. vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/. 
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Di din t chuc 
Organization representative 

en cong bô thông tin 
disciose information 
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Tôi cam k& các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju 

trách nhim tnrâc pháp 1ut v ni dung các thông tin d cong b& 

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

be legally responsible for any m ispresentation. I. 

Nri nhin/Recipient: 
- Nhtrtrên/As above; 
- Ltru/Archived by: TKHDQT. AnhO3. 

Ta! lieu d(,z/i kènilAtiachnzent:: 
- CV 5 O6NCC-lt ngãy 08/62022 
- Documentary No.06/VCC-TC 
dated 08/6/2022. 



a. Bang di chiu bin dng cüa v6n chü s& hfru 

S phân phi theo 
Nghj quyêt 

VND 

S6 thrc th phn 
phôi 

VND 

Chênh 1ch(*) 

VND 

- Chi trã cd tác bcng cphi1u tit 
LNST 

- Clii trá c ttc bang cphiIu tit 
Qu9 Dâu tat phát triên 

162.771.323.930 162.735.306.158 (36.017.772) 

48.685.143.842 48.685.143.842 - 

TAP DOAN CONG NGHIEPVIEN  THÔNG QUANfX)I 
TONG CONG TY CP CONG mirii  vwrm. 

S& 06'VCC -TC 
V/v Dfnh chinh Báo cáo tài chInh näm 2021 dä 

kiêm toán 

CONG HOAXA HQI CH NGHIA VIF NAM 
Dôc lap - Tr do - Hnh phic 

HàN ngày O tháng 06 nárn 2022 

KInh giri: 

- Uy ban Chüng khoán Nba nuàc; 
- S& giao djch chüng khoán thành ph H ChI Minh. 

Can cir vào thông tt.r 96/2020/TT- BTC ban hành ngày 16 tháng 11 näm 

2020 huó'ng dn v vic cong b thông tin trên thj tril&ng chrng khoán; 

Can ctr vào cong van s 3315/UBCK-GSDC cüa 1:Jy ban Chirng khoán 

Nhà nuc v vic thuyt minh Báo cáo tài chInh näm 2021 dâ kiêm toán. 

Tng Cong ty CP Cong trInh Viettel dInh chInh mt so ni dung ti Báo 

cáo tài chInh näm 2021 dã ducic kim toán (Báo cáo s6 260322.003/BCTC.KT6 

và Báo cáo s 260322.004/BCTC.KT6 ngày 26/03/2022 do Cong ty TNI-IH 

Hang kim toán AASC phát hânh) nhu sau: 

Tai Phii hic 06 cña Báo cáo tài chInh riêng và Phv !iic 05 cüa Báo Cáo t.ài 

chInh hqp nht cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 dang trInh bay nhir 

sau: 



Noi n/i in: 
- Nhix trên; 
- Liru: TC. Khiêt 02. 
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0 Tng Cong ty thirc hin trã c tirc b&ng c phiu dê tang vn gop cüa chü si hUuvâi so Co 
phân tang them là 21.142.045 cô phân, mênh giá 10.000 VND, tuung rng vOi sO von gop tang 
len 211.420.450.000 VND. Vic tang von nay dã hoàn thành vào ngày 22/07/2021 theo Quyêt 
djnh sO 2398/TB -SGDHN cüa Si giao djch Chüng khoán Ha Ni. 

Tng cong ty CP Cong trInh Viettel xin duçic dInh chInh nhu sau: 

a. Bang di chiu bin dng cüa vn chü sO' hfru 

S phân ph6i S thirc t phân Chênh 
theo nghj quyêt phôi l ch(*) 

VND VND VND 

- Phát hành Co phiêu dê tang vOn cO 
phán tir nguOn vOn chz sà hü'u ('1) 211.456.467.772 211.420.450.000 -36.017.772 

Tng Cong ty thrc hin phát hành c phiu d tang vn c phn tr ngun vn chü sO hthi 
vOi so cô phân tang them là 21.142.045 CO phân, mnh giá 10.000 VND, tixang rng vOi so 
von gop tang len 211.420.450.000 \TND. Vic tang von nay dä hoàn thành vào ngày 
22/07/202 1 theo Quyêt djnh so 2398/TB -SGDHN cüa SO giao djch Chüng khoán Ha Ni. 

D phán ánh dung thu.t ngü theo Quyt djnh s 2398/TB-SGDHN cüa 

Si giao djch Chirng khoán Ha Ni, chüng tôi xin duc dInh chInh 1i nhu' trên. 

Các ni dung khác ti Báo cáo tài chInh riêng näm 2021 và Báo cáo tài chInh 

hçip nh.t näm 2021 dã du'çic kim toán không thay di. 

Trân tr9ng./. 

&/tVH  - 

Lê H€?u Hin 



XAC NHN CUA DON VI  KIEM TOAN 

Cong ty TNHH Hang kim toán AASC xac nhn ni dung t.i cong van so 
06/VCC-TC ngày 08 tháng 06 nãm 2022 ye vic dInh chInh Báo cáo tài chinh 
näm 2021 dã kiêm toán cüa Tong Cong ty CP Cong trInh Viettel lien quan 
den Báo cáo tài chInh riêng dà duçc phát hành kern theo Báo cáo kiêrn toán 
so 260322.003/BCTC.KT6 ngày 26/03/2022 và Báo cáo tài chInh hçip nhât 
nãm 2021 dã dime phát hãnh kern theo Báo cáo kiêm toán so 
260322.004/BCTC.KT6 ngày 26/03/2022 là phü hqp vOi các tài lieu, ho so 
chüng tôi dâ thu thp thrçic trong qua trInh thrc hin kiêm toán các Báo cáo 
tài chInh nay. 

CONG TY TNHH HANG KIEM TOAN AASC 
HO TÔNG GIAMD6C 11105 
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