
TPDOANcGNGHIEP-V1ENT}GQUANBDI CQNGHOAXAHOIU1UNGH1AVIIffNAM 
TONG cG1YcOHINQ5NGThINHMKI1EL D p -T - Hhác 

S:  01  /BC-VCC-HDQT HàNôi, ngay,9thángO,fnam 2021 

BAO CÁO 
TINH H!NH QUAN TRI TONG CONG TY CP CONG TRINH VIETTEL 

NAM 2020  

KInh gCri: 
- Uy ban chimg khoan Nhà nuóc; 
- Si Giao djch chtrng khoán. 

- Ten cong ty: Tng cong ty C phn Cong trInh Viettel 

- Dja chi trii s chInh: S 6 Phm Van B?ch,  Cu Giy, Ha Ni 

- Diên thoai: 0862081111 Email: ir.viette1construction@viette1.com.vn  

- Vn diu lé: 717.818.280.000 dng 

- Ma chirng khoán: CTR 

- Mo hinh quãn tn cong ty. Di hi dng c dong, HOi  dng quán trj, Ban 

Kim soát vã Ban Tng Giám dôc. 

- V vic thirc hin chirc näng kim toán ni b: Chua thirc hin. 

I. Hot dng cüa Di hi dông cô dông. 

Ngày 06/06/2020, TOng cong ty dã t chic Dai  hi dng c dong (DHDCD) 

thi.rng niên nãm 2020 vã nhim k5' 2020-2025 theo dung trInh tr các buâc quy djnh 

trong lust doanh nghip và diu 1 Tang cong ty. DHDCD dA thông qua Nghj quyt 

vâi cac nQi dung sau. 

S Nghj quyt/Quyt 
djnh Ngày Ni dung 

060602/NQ-VCC-  
DHDCD 

06/06/2020 

Thông qua tht ca các ni dung trong 
chuang trmnh di hi: Thông qua 
Báo cáo cüa HDQT, BDH, BKS 

näm 2020 và nhim k' 20 15-2020; 
Thông qua báo cáo tài chInh kim 

toán näm 2019; Thông qua lra chçn 
don vj kim toán; Thông qua ti 

trinh phân phi lçii nhun và trfch 
1p qu; Thông qua t trinh phát 

hành cô phiu ESOP; Thông qua ti 
trinh sra di diu 1 và Ri trInh bu, 
min nhim nhân sr HDQT, BKS. 

IL Hi dông quän trj. 

1. Thông tin v thänh viên Hi dng quãn trj (HDQT)/ 



2 

Stt Thanh viên HDQT 

Chfrc vi ('thành 
vienHDQTd$c 
lip, TVHDQT 

không ditu hành) 

Ngày bt dufkhông 
thành viên HJJQTI 

* 

con là 
IIDQT dc 

Ngày b nhim Ngay mien 
nhim 

1 Ong Nguyn DInh Chin Chü tjch HDQT 06/06/2020 

2 Ong Ducing Quc ChInh Chü tjch HDQT 25/04/2015 06/06/2020 

3 Ong Phm Dmnh Trtitmg TV HDQT 26/01/2019 

4 Ba Nghiêm Phuang Nhi TV HDQT 06/06/2020 

5 Ong Bi'ii Th Wing TV HDQT 25/04/2015 

6 Ong Nguyn Tt Truàng TV HDQT 19/6/2018 

7 Ong Phan Thanh Sang TV HDQT 26/01/2019 06/06/2020 

2. Các cuc hçp HDQT: 

Trong nàm 2020, HDQT Tng cong ty dâ t6 chüc 21 cuOc hp (trong do is 
cuOc hop trirc tiêp và 6 lan xin kin bang vn ban) thông qua các ni dung trong 
thâm quyên phê duyt cüa HDQT dam bão dung quy cllnh cüa Pháp 141. Chi tiêt t3 
1 tham dir các cuOc hop HDQT nhu sau: 

SIt Thành viên HDQT S bui hyp 
HI)QT tham dir 

T l tham thy 
hQp 

L do không 
tham thy hQp 

1 Ong Nguyn Dinh Chin 7 100% 

2 Ong Duang Quc Chinh 8 100% 

3 Ong Phm DInh Trung 15 100% 

4 Ba Nghiêm Phucing Nhi 6 86% 
L do khách 

quan 

5 Ong Büi Th Wing 15 100% 

6 Ong Nguyn T.t Trung 15 100% 

7 Ong PhanThanh Sang 
Uy quyn tham 
dirhçpchocá 

nhân khác. 

3. Hot dng giám sat cüa HDQT d6i vói Ban Giám d6c: 

Hoat dng giám sat cUa HDQT d6i vâi Ban diu hành duçic th%rc hin ding 

quy djnh theo quy ch Quãn trj nOi  b và quy ch ch t chirc, hoat dOng  cüa Hi 

dng quân trj/ 

G C' 

ce c 

VtE 
q IN 



HDQT thrc hin vic giám sat djnh k va thwmg xuyên d6i vài Ban diu 

hành và Tng Giãm dc. Ben cnh vic hp HDQT djnh k' và trao c1i trire tip, 
HDQT con thumg xuyên th chiLrc các cuQc hop  chuyên d v(ñ Ban diu hành d 

nm sâu hon v các hoat dng cüa Tng cong ty. 
Djnh k' hang qu HDQT hp thông qua kt qua san xut kinh doanh cUa qu 

do và thông qua ké hoach san xuAt cüa cac qu tip theo nhm mvc  tiêu giám sat 

va chi dao  Ban diu hành thirc hin dáng theo k hoach näm d duçc DHDCD 

thông qua. 

Theo dánh giá cUa HDQT, Ban diu hành và T6ng Giám cl6c dâ n 1irc d 

hoàn thành t6t k hoach näm và cac nhim vii &rc giao, dam bão tuân thu quy 

djnh cüa pháp lu.t va nOi  b cüa Tng Cong ty. 

4. Hot dng cüa các tiu ban thuc HDQT: 
Hoat dng cüa Tiu ban thuOc HDQT tuân thi theo các quy djnh, quy ch cüa 

HDQT ban hành và gop phn giüp HDQT thirc thi dÀy dU các nhim viii trong ks'. 

Tiu ban thu k HDQT da h trcl HDQT trong vic t chrc các phith hop, lay 

kin bang van ban các thành viên HDQT và tó ch(rc DHDCE) thumg niên; son 
thão va ban hành cac vn ban, tài 1iu cüa HDQT tuân thu cac quy ch hoat dOng, 

diu l cong ty va quy djnh cUa pháp 1ut. Tiu ban thu k HDQT chju trách nhim 

cung cAp thông tin và cong b6 thông tin ra dam bào dung theo quy djnh cüa Pháp 
lut. 

5. Các Nghj quyWQuyt d1nh cüa HQi dông quail trj: 

S Nghj quyt/ 
Quyet djnh Ngày Ni dung 

T I 
thông qua 

1 6/NQ-VCC-HDQT 10/02/2020 Thông qua mô hinh th chi'rc Tong Cong 
ty 

100% 

2 6A/NQ-VCC-HDQT 10/02/2020 
Thông qua danh sách hçip dOng nOi bO 
2020 

100% 

3 8/NQ-VCC-HDQT 14/02/2020 H9p HDQT qu' 1/2020 100% 

4 10/NQ-VCC-HDQT 27/02/2020 BO nhim PTGD Nguyn Huy Dung 100% 

5 12/NQ-VCC-HDQT 27/02/2020 Thông qua chü trtrcmg du tu xây drng 
ha tang tram  BTS cho thuê nàm 2020 

100% 

6 13/QD-VCC-HDQT 27/02/2020 DOi ten Chi nhánh khu vuc 3 thành Chi 
nhánh k5 th4t HO ChI Minh 

100% 

7 14/QD-VCC-HDQT 27/02/2020 V/v chm düt hoat  dng Chi nhánh khu 
v;rc 5 

100% 



8 15/QD-VCC-HDQT 27/02/2020 
V/v cMm dtrt hot dng Chi nhánh khu 

4 
100% 

9 16/QD-VCC-HDQT 27/02/2020 
V/v châm dt hoat dng Chi nhánh khu 
vre 2 

100% 

10 17/QD-VCC-HDQT 27/02/2020 
V/v chm dCrt hot dng Chi nhánh khu 100% 

11 27/NQ-VCC-HDQT 06/04/2020 
V/v gia hn th?i1 gian t chrc DHDCD 
thumg niên 2020 

100% 

12 34,NQ-VCC-HDQT 27/04/2020 
V/v Ch& 1i danh sách c dông tham 
dir DI-IDCD thuOng niên 2020 

100% 

13 35/NQ-VCC-HDQT 26/05/2020 
V/v th cht'xc DHDCD thuing nién nm 
2020 và nhim k' 2020-2025 

100% 

14 361NQ-VCC-HDQT 26/05/2020 
Thông qua ké hoch nAm 2020 cUa 
thành viên HDQT chuyên trách và ké 
hoch näm 2020 cüa BKS 

100% 

15 37/QD-VCC-HDQT 26/05/2020 
Thành 1p Ban thAm tra tu each c 
dông Dai  hi dng c dông thuing 
niên näm 2020 và nhiêm k' 2020-2025 

100% 

16 41/NQ-VCC-HDQT 02/06/2020 Hçp HDQT quy 2/2020 100% 

17 
41A/QD-VCC-
HDQT 

02/06/2020 Diu chinh KR dâu tu näm 2020 100% 

18 39/NQ-VCC-HDQT 06/06/2020 V/v bu chU tjch HDQT 100% 

19 43/NQ-VCC-HDQT 30/06/2020 
Thông qua phUY11g an chi trã cô tCrc 
2019 

100% 

20 
45NQ'C 
HDQT 

2 1/07/2020 

- Thông qua dcm vi kim toán 2020; 
- Thông qua vic chi thuâng ngu&i 
quan 1; 
- Thông qua vic chi trã C6 t1rc näm 
2019. 

100% 

21 461NQ-VCC-HDQT 23/07/2020 V/v chi trã C6 tue 2019 100% 

22 
48B1NQ-VCC- 
HDQT 

11/08/2020 Phé duyt quyét toán luang 2017 100% 

23 
48C/NQ-VCC-
HDQT 

11/08/2020 Phê duyt quyét toán lwing 2018 100% 

24 
48D/NQ-VCC- 
HDQT 

11/08/2020 Ph duyt quyét toán krcing 2019 100% 

25 52/NQ-VCC-HDQT 27/08/2020 H9p HDQT qu 3/2020 100% 

26 52A!NQ-VCC- 
HDQT 

27/08/2020 
Phân cong nhim vt cho các thành 
vith HDQT 

100% 



27 54/NQ-VCC-HDQT 24/08/2020 
V/v thay d61 Giy chüng nhn dAng k 
hot dng doanh nghip (sau khi thay 
chi trà cô trc bang c phiéu) 

100% 

28 571NQ-VCC-HDQT 03/09/2020 
Phê duyt chU truclng d&u tu pin mt 
tr&i 

100% 

29 58B/NQ-VCC- 
HDQT 

15/09/2020 Phê duyt Quy ch luong nAm 2020 100% 

30 63/QD-VCC-HDQT 28/09/2020 
Phê duyt chU trixong du tu h thng 
DAS tOa nhà nAm 2020 

100% 

31 65/QD-VCC-HDQT 05/10/2020 
Phê duyt quy ch Esop và trin khai 
chucmg trinh phát hành c phiu Esop 
2020 

100% 

32 68/NQ-VCC-HDQT 27/10/2020 Chót DS CBNV dc mua c6 phiu 
ESOP và ngày thu tiên 

100% 

33 
69B/NQ-VCC- 
HDQT 29/10/2020 

Phê duyt chü trtxcing tham gia du 
thu v& k9 hqp d6ng gói thu thi cong 
phn thô và hoàn thin mt ngoài 286 
cAn nhà âthp tAng - giai doan 1 dr an 
KDT mâi Hoàng Mai cUa chU dAu tu 
Cong ty c6 phAn dAu tu phát trin do 
thj Hoàng Mai 

100% 

34 71/NQ-VCC-HDQT 10/11/2020 HQp HDQT qu 4/2020 100% 

35 
71AINQ-VCC- 
HDQT 

10/11/2020 

Thông qua k& qua phat hành c6 phiu 
ESOP và thay dôi Giy chüng nhn 
dAng k hoat dQng doanh nghip (sau 
khi phát hành cô phiu Esop) 

100% 

Ill. Ban kim soát. 

1. Thông tin v thành viên Ban Kim soát (BKS) 

Stt 
Thành viên 

BKS 
Chüc VI? 

Ngày bt dAu/không con là 
thành BKS 

Trinh d chuyên mon 

Ong Ngo 
Quang Tu 

Truông BKS Bat dAu 19/06/2018 Cu nhân TC ngãn hang 

2 
Ong Pham 
H6ng Quãn 

Thành viên Bat dAu 19/06/2018 Thc s5 ké toán 

Ba Mai Thi 
Anh 

Thãnh viên Bat dAu 19/06/20 18 Cu nhãn k toán 

2. Cuc hQp cüa BKS: 

Thành viên BKS/ Uy 
ban Kim toán 

S bui hQp 
tham di 

T l tham 
d hçp 

T l biu 
quyt 

L do khOng 
tham du hQp 

Ong Ngo Quang Tu 6 
100% 

100% Không 



2 OngPhmH6ng 
Quân 6 

100% 
100% KhOng 

3 BàMaiThjAnh 6 
100% 

100% Không 

3. Hot dng giám sat cüa BKS di vOl HDQT, Ban Giám dc diu hành 

Va C dông: 

- Giám sat hi dng quãn trl:  Ban kim soát da tham gia tt cã các cuQc hop 

cüa HDQT d giám sat vic ra các Nghj quyétJT chrc hop/ra chin luçc, k 

hoch/D.0 tufBan hành quy ch. Giám sat dánh giá vic thirc hin theo Nghj quyt, 

dim ra kin trong cac cuc hop, nêu cac tn tai,  dua ra kin nghj va giãi pháp thirc 

hin. 

- Giám sat Ban diu hành: Giám sat vic thirc hin theo NQ cüa DHDCD, 

chin lucic, k hoach SXKD, tài chInh dà ducic phê duyt chü sti hu; giám sat cong 

tác diu hành, quãn 1 thrc hin cac chi tiêu SXKD và tài chInh; giám sat các hoat 

dng du tu và mua sam; giám sat vic man thu quy ch, quy djnh và tmnh thuçmg 

ton pháp 1ut. Vic üng dvng  cong ngh, 4n hành mô hInh th chrc. Miic tiêu, danh 

giá vic chp hành, kt qua thirc hin tim các nhân tó ánh huông, các nguy ca rOi ro, 

cãnh báo va d xut giãi pháp khc phvc. 

- Giám sat c dông: Giám sat v lcii ich cüa các C6 dông 1n và nhttng nguYi 

có lien quan thông qua các hcrp d6ng giao djch, ban Mu giá. 

4. Sir ph6i hçrp hot dng giüa BKS d6i vói hot dQng ella HDQT, Ban 

Giám doe diu hành và các can b quãn 1 khác: 

a. Phi hçtp hogt d5ng vó'i h5i clang quán trj: 

+ BKS luôn nhn ducc My dU các thông tin tr HDQT vã tham gia các cuc 

hçp d lam ca sâ dánh giá, thm djnh vic thirc hin theo NQDHCD và k hoach dA 

phe duyt. 

+ Xây dirng h th6ng giám sat nhu lu6ng thông tin, h th6ng quãn tn rCti ro, 

cãnh Mo nhüng bin dng bt thuàng, nguy ca tim .n ãnh huâng dn vic thirc 

hin Nghj quy&. 

b. Phoi hcip hogt d.5ng vái Ban diu hành: 

Ban kim soát phói hcip vOl Ban diu hành và chll dng cp nh.t thix?mg xuyên 

tInh hInh Kinh doanh, tài chInh, Mu tu; nMng t6n tai  có tInh h th6ng cAn kh&c 

phiic; cãnh Mo kjp thai thông qua hoat dQng giám sat vã thm djnh báo cáo tInh 

hinh kinh doanh va tài chInh. 

c. Phi hcip hoqt dcng vái các can b5 quán l khác/ 

rôr4 



Xây drng Co ch phi hcip, cung cp thông tin; h trçl xr 1 các vn d pháp 

1, cânh báo và giUp don vj tr nhan din duçic rCii ro. 

5. Hot dng khác cüa BKS: 

- Kt hçp vâi Ban diu hành di nhn din thrc t ti các don vj, thu thp nhüng 

bt cp trong diu hành, co ch chInh sách, dárih giá nguyen nhân g6c v.n dè, dua 

giãi phãp th&m dt két qua tot nht, trên co sâ thucing ton pháp 1ut. 

- H trcY các ngành dcc v nghip vi du tu, tãi chmnh, thanh quyt toán dir an 

và giãi quyêt ton dung. 

- Thông qua hoat dng kiOm tra giám sat h tr? dâo tao  và xây drng bO may tài 

chInh. 

- Tang cumg cho các thânh vien nghiên cüu và tham gia các khoán dào tao  tp 

hun trong và ngoài tp doàn. 

IV. Ban diu hành 

STT Thành viên Ban diu 
hành 

Ngày tháng 
näm sinh 

Trinh d chuyên 
mon 

Ngày b nhim/ 
min nhim thành 

viên Ban diu 
hành 

1 Ong Phm Dinh Trueing 02/06/1979 Thac s' 07/04/20 17 

2 Ong Lé HtuHin 10/01/1966 Thac s5' 10/08/2018 

3 Ong Büi The Hung 10/10/1974 Thac s5 19/10/2018 

4 OngNguynHuyDüng 09/11/1979 Thacs5 27/02/2020 

5 OngNguynTháiHimg 10/02/1981 Cfrnhân 13/04/2016 

6 Ba Dào Thu Hin 27/10/1980 Thac s 22/03/2017 

V. ICe toán tru*ng 

H và ten Ngày tháng nàm sinh Trinh dO chuyên mon 
yt

•
1 

Ngày b nhirn/ 
min n1m 

BüiDuyBâo 14/01/1982 Cünhân 30/11/2017 

VI. Dão t30 v quãn trj cong ty: 

Các khóa dào tao  v quãn trj Cong ty ma các thành viên HDQT, thành viên 

BKS, TOng Giám dOc dik hãnh, các can bO quail 1 khác và Thu k cong ty dA tham 

gia theo quy djnh v quãn trj cong ty: Các thành viên HDQT, Ban kiOm soát, Banfl/ 

)PHd 

o it 
TT 



TGD và cac can b quãn l cüa Tng cong ty tham gia các khóa dào to do Viettel 

và Tang Cong ty sp xp d cp nh.t kin thi'rc v quãn trj rüi ro, pháp 1ut và quãn 
tn doanh nghip. 

VII. Danh sách v ngu*i CO lien quan cüa cong ty di chüng nAm 2020 và 

giao djch cüa ngwn có lien quan cüa cong ty vói chInh Cong ty. 
1. Danh sách v ngu?i có lien quan cüa cong ty. 

Chi tiêt theo phy lyc 01. 
2. Giao djch gifta cong ty vói ngui cO lien quan cUa cong ty; hoc gifla cong 

ty vài c dong lan, ngui nOi bO, ngu?i có lien quan cüa ngi.thi ni b: 

Chi tit theo Phy lyc 02. 
3. Giao djch giOa nguii nOi bO cong ty, nguai có lien quan cüa nguci ni b 

vài cong ty con, cong ty do cOng ty n.m quyn kim soát: Không có. 
4. Giao djch giüa cOng ty vâi cac d6i tucmg khác: Không CO. 
4.1. Giao djch giüa cong ty vOi cong ty ma thành viên HDQT, thành viën Ban 

Kim soát, Giám d6c (T6ng Giám dc) va ngixii quãn 1 khac da và dang là thành 

viên sang 1p hoc thành viên HDQT, Giám d6c (Tóng Giám dc) diu hành trong 

thii gian ba (03) näm trâ iai day (tInh ti thai dim 1p báo cáo): Không có. 
4.2. Giao dich  gifta Cong ty vâi cong ty ma nguci cO lien quan cüa thành viên 

HDQT, thành viên Ban Kim soát, Giám d6c (T6ng Giám d6c) và ngui quãn 1 

khac là thành vien HDQT, Giám d6c (Tng Giám d6c) diu hành: Không có. 

4.3. Các giao djch khác cUa cong ty (nu có) có th mang lai lcci Ich 4t chAt 

hoc phi 4t chAt d6i vâi thành viên HDQT, thành viên Ban Kim soát, Giám d6c 

(Tng Giám d6c) va ngui quán l khác: Không có. 
VIII. Giao djch c phiu cüa ngtrôri ni b và ngu*i lien quan cila ngu'Oi 

ni b. 
1. Danh sách ngui nOi bO và ngu?Yi có lien quan cüa ngtthi ni b: 

CM tit theo phy lyc 03. 
2. Giao djch cUa nguñ nOi bO và nguii có lien quan d6i vâi c phi&i cüa 

Tng cong ty: 

.,. len Ngui thrc h• 
giao d1ch 

Quanhêvài . . 
ngirn ni b 

S6 c phiéu sOr hftu 
dâu i 

S6 c6 phiêu sâ hthi 
o Ly' do tAng, giam 

(mua, ban, chuyn 
doi,thuâng...) s6 c 

phiéu 
T5' I So co 

phieu 
TI 

1 Pham Dlnh 
Truing 

Thành viên 
HDQTkiêm 
TGD 

0 0% 12.759 0,02% MuacphikESOP 

2 Büi Th Hung ThAnh vin 
HDQT kiôm 35.130 0,06% 48.520 0,07% Tang tx c tue và mua 

cóphiéuESOP 



IIQI BONG QUAN TRI 
Q ten và dóng dáu) 

TONGCON 1  
C' cdAN 

CONG TRINH 

VIETTEL 

\N1 'NH - - 

9 

PTGD 

Nguyn Tt 
Trueing 

Thãnh Vfl 
HDQT 

2.244 0,00% 5.915 0,01% Tangttrcottrcvamua 
c phiéu ESOP 

4 Ngô Quang Tu 
Truâng Ban 
kim soát 

0 2.903 0,00% Mua c6 phiu ESOP 

Phm Hang 
Quân 

Thành vien 
BKS 

0 1.900 0,00% Mua c6 phiéu ESOP 

6 Mai Thj Anh 
Thành viên 
BKS 0 981 0,00% Mua ci phiu ESOP 

7 Lê Htlu Hin P1'GD 23.420 0,04% 36.164 0,05% Tang tir c tire và mua 
cphiuESOP 

8 
Nguyn Huy 
Dung P1'GD 0 12.016 0,02% 

Mua them có phiu 
nàm gift, tAns tfr ci 
tire và mua co phiéu 
ESOP 

9 DàoThuHin PTGD 2.450 0,00% 25.126 0,04% 

Mua them c phiéu 
namgift,tantirc 
tircvàmuacophiéu 
ESOP 

10 
NguynThái  
Hung 

PTGD 20.000 0,03% 39.921 0,06% 

Mua them c phiu 
namgift,tafltttCo 
tire Va mua co phiu 
ESOP 

11 BiiDuyBáo KTF 23.068 0,04% 31.469 0,04% Tang tir có tire và mua 
cphiéuESOP 

12 
Ip doàn Cong 
Nghip - Vin 
thông Quân di 

Nguyn DInh 
Chin, 
Nghiôm 
Phucmg Nhi - 
TV HDQT 

44.443.739 73,22% 47.130.037 65,66% 

Tang do có tirc bang 
c phiéu; Giâm t' I 
sir hftu theo phucmg 
an ca cu 1i Viettel 
giaidon2016-2020 
d ducic Thu tuOng 
chinh phü phe duyt 
theo QD so 18/QD-
fl'g ngày 03/03/2018. 

IX. Các vn tI cn luu 5' khác: Không co.%-' 

Noi nhn: 
-UBCK, SâGDCKHN; 
- Luu: VPHDQT. Qun 02. 

Nguyh Dinh Chiê'n 
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