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TPDOANcUP—\3QJANf OXAIIUIU?AMETNAM 
1Ix%Gu1NG1YOOmANO:iNG1IR1NHVIEr1FL Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S: O5 /TB-VCC Ha N5i, ngày 05tháng 3  näm 2021 

THÔNG BAO 
V ngày däng k cui cUng d thirc hin quyn tham dir 

Di hi dong cô dông thurng niên näm 2021 

KInh g11i: C dông Tng Cong ty c phn Cong trmnh Viettel 

Ten T chirc phát hành: Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Ten giao djch: Tong Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Trij sâ chInh: S 1 Giang Van Minh, P. Kim Ma, Q.  Ba Dlnh, Ha Ni 
Din thoi: 0862081111 

Chüng tôi thông báo cIn Qu c dông ngày clang k cui cñng Ctê 1p 

danh sách ngtrbi s& hfru cho chfrng khoán sau: 
- Ten chirng khoán : Co phiu Cong ty Co phn Cong trInh Viettel 

- M chirng khoán : CTR 
- Loti chrng khoán : C phik phi thông 

- Mn1i giá giao djch: 10.000 ctng 
- San giao djch: UPCOM 

- Ngày clang k cui cUng: 26/03/202 1 

1.Lydovàmiicdich: 
Thrc hin quyn tham dir Di hi dng c dông thung niên näm 2021. 

2. Ni dung ciii th: 
Thirc hin quyn tham dir dii hi Clông Co dông 
- T' 1 thirc hin: 01 c phiu - 01 quyên biu quyêt. 

- Th?yi gian thixc hin: Du kin t1r ngày 20/04/202 1 dn ngày 30/04/202 1. 

- Dja dim thirc hin: Thông báo chi ti& trong thu myi. 

- Ni dung cuOc h9p: Thông qua các báo cáo, ni dung và t?i trInh thuOc 

thm quyn cUa dti hi dng c dông. 

(Tho'i gian, dja dkm chInh tht'c theo Thu' m&i gz'ri dIn các cd dong) 
Niinhân: 4pIAM  DOCt - 
- Nhtx trên; - 
- Liru: HDQT. AnhO3. 

Pham DInh TriiIng 
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