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KInh giri: Dai hOi dng c dong Tang cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 

Nàm 2020 là näm nn kinh th the giâi roi vào suy thoái do tác dOng n.ng 
n tr djch Covid-19. Tai  Vit Nam ben c?nh  djch bnh thI bin di khI hu, thi 
tit circ doan, bâo, LU, siit lün, hn han, xâm nhp man, din bien phc tap, 
ãnh hixâng nng n dn san xut va di sang cUa nhãn dan. 

Là mt näm khó khän, tuy nhiên Tang Cong ty c ph.n Cong trinh Viettel 
(sau day gci là "Cong ty") d xut sc hoàn thành các nhim vii duc Dai  hi 
dng c dông (DHDCD) giao và dat  dixçic nhUng thânh tIch giãi thuâng và danh 
hiu cao qu. 

HOi ding quãn tn (HDQT) xin duçirc báo cáo Dai  hi ket qua hoat dng cUa 
HDQT näm 2020, djnh huóng nm 2021, nhu sau: 

I.KET QUA HOT BONG CUA HDQT NAM 2020 
1. Bánh giá chung 

NAm 2020 là mOt  näm thành Cong Ion cUa Tng Cong ty c ph&n Cong 
trInh Viettel vOi nh[ing thành tIch sau: 

- Tng cong ty dà th chrc thành cong DHDCD thu&ig niên 2020 và. thim 
kS' 2020-2025 qua do bu ra dugc HDQT và BKS cho nhim kS'  mOn. Cing vOni 
vic kin toàn v mô hIth kinh doanh và nhãn sr, HDQT d phê duyt chin 
hrçic SXKD 2020-2025 vOni miic tiêu dua Tng cong ty chüng ta trOn thành nhà 
du ttx, vn hành, cung cAp cong trInh thông minh, hiu qua cao nhAt. 

- Trong nàm, Cong ty dã vinh dij don nh.n Huân chixang báo v th quc 
hang nhAt giai doan 2015 - 2020 do Dáng va Nhà nuOnc trao tang, C thi dua 
ChInh phU, Giãi Vàng Steview Awards 2020 (Cong ty cüa nm, linh virc xây 
dirng dãnh cho Cong ty có quy mo IOn), People Choice's Awards 2020 - 
Intemation Business Awards (Cong ty ducic yeu thIch thAt cüa näm do dc giá 
bInh ch9n), Top 500 doanh nghip có thc d tang truOng nhanh nhAt 2020 - 
FASTSOO (Xép thir h?ng  103/500 doanh nghip), Top 500 doanh nghip IOn 
nhAt Vit Nam näm 2020 - VNR500 (Xep thi'r hang 243/500 doanh nghip). 

- ye v6n hóa thj trixng: V6n hOa tai  ngày 3 1/12/2020 cUa Cong ty là 4.950 
t' ding tang gAp dôi so vOni d.0 näm. 



2. Dánh giá vic thiyc hin nhim vii do Di hi dng c dông giao 
2.1. Kt qua hot dng san xut kinh doanh: 

2.1.1. Kit qua kinh doanli ndm 2020 
TruOc nhting din bin khó 1umg và ánh huOng sau rng cüa Covid-19 

cüng nhu thiên tai, Ban Diu hành dà nhanh chong xay drng các kjch ban kinh 
doanh khac nhau barn sat theo bin dng cüa thj tnxông và tInh hInh, t chi'rc 
diu hành quyt lit theo mic tiêu dã d ra nhi.x sau: 

- Tng doanh thu hqp nhAt näm 2020 dat  6.3 80 t dng hoàn thành 106% ké 
hoach, tang tnr&ng 24% so vâi cüng k' 2019. 

- Lgi nhun truâc thu hcip nht näm 2020 dat  345 t dng hoàn thành 136% 
k hoach, thng tri.rOng 44% so viii cüng kS'  2019. 

- Lai nhuân sau thu hcp nht näm 2020 dat  274,2 t dng hoàn thãnh 138% 
k ho.ch, tang tnxng 45% so vâi cüng k 2019. 

2.1.2. KIt qua thrc h4n các chuyln etJi chiln 1w9'c: 
Trong nAm 2020, Cong ty dã thirc hin dñng cac djnh huâng chuyn di 

chin lugc, ci th: 
- Chuyn tr nhà thu djch vi, thucmg mai  thành cong ty so httu tài san, ha 

tAng cho thuO (Vic dAu tu ha tAng cho thuê dA duçrc trin khai tir cu6i näm 
2018, dat  doanh thu 14 t cUa näm 2019 và da dt mi'rc doanh thu 65,3 t näm 
2020, gAp 7,5 lAn doanh thu nàm 2019). 

- Chuyn djch tr xây drng, vn hành ha tang vin thông sang cung cAp toàn 
trInh tr Thi& ké - Trin khai - Vn hành - T6i mi ha thng kt ni thông minh 
(Thi& k tri&i khai smarthome khu bit thir Thçty Khue - Ha Ni cho Tp doan 
GFS, dr an Golden City Ngh An, dir an Vinhome Hãi Phông; Lam toàn trInh tir 
tu vAn, thit k, trin khai va 4n hành mt phAn 70 Mwp din näng luçmg mt 
tr.Yi; ...). 

- Vn hành th chrc theo djnh huó'ng chuyn djch s6: KAt thic nàm 2020, 
dim chuyn di s cüa Cong ty da tang tr 2,1/5 dim len 3,2/5 dim (thang 5 
dim theo TMForum), tin tOi miic  tiêu tfr näm 2021 thrc hin tu vAn chuy&i 
dM s cho các doanh nghip ngoài Tp doàn. 

- MO rOng kinh doanh các linh vijc nhu Energy-as-a-service và Cci din 
(M&E), d,c bit là nang lucing tái tao  (nam 2020 dA trin khai EPC 70 Mwp 
din näng h.rqng mt tthi). 

2.2. Thrc hin nhung ni dung dirçrc DHDCD üy quyn 
2.2.1. Lu'a chpn torn vj kilm twin bdo cáo tài chinh 2020: 
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HOi dng quán trj/Ban kim soát th chc và quy& djnh 1ra ch9n don vi 
kim toán báo cáo tâi chInh cüa Cong ty näm 2020 là Cong ty TNHH Hang 
Kim toán AASC. 

2.2.2. Clii trã ci tác ndm 2019 trong nâm 2020: 
Nghj quyt s 43/NQ-VCC-HDQT ngày 3 0/06/2020 thông qua phuong an 

chi trã c6 t1rc va Nghj quyt s 46/NQ-VCC-HDQT ngày 23/7/2020 v vic chi 
trã c tirc, dam bão dung ni dung dã duçic DHDCD thuông niên näm 2020 Va 
nhim k' 2020-2025 phê duyt: 

- Trâ c tüc b&ng tin m.t vài t 1 10%: tng s6 tin chi trâ 60.697.509.000 
ding (Sáu mud zj, sau tram chin bdy tricu, nám tram lé chin nghIn ddng). Thi 
gian chi trã: 18/08/2020. 

- Trã ct tirc bang c phiu vâi t3 l 16% vn diu l. Tng Cong ty dã phát 
hành 9.710.616 c phiu (Chin triêu, bay tram mirài nghIn, sáu tram muô'i sáu 
cc phdn). T6ng giá tn phát hành theo mnh giá 97.106.160.000 dng (Chin 
mucri bay tj), môt tram lé sau triêu, mt tram sáu mu'cii nghln dng). Thai gian 
chi trã: tháng 8/2020. 

2.2.3. Tdng v6n diu l bngphwcIng an clii trá c6 tá'c bang cJphilu: 
Thrc hin Nghj quyt s6 060602/NQ-VCC-DIIDCD ngày 06/06/2020, 

Cong ty d hoàn thành vic phát hành C6 phiu chi trà C6 tirc trong thang 
08/2020, thrc hien cac thU tic tang v6n diu l vâi ca quan Dang k kinh doanh 
và duçic cp Giy chirng nhn dang k doanh nghip thay d6i ian thU 13 ngày 
29/9/2020. 

2.2.4. Phdt hank c6 philu ESOP nám 2020: 
Thirc hin theo nghj quyt cUa Dai hOi, HDQT dA ban hành 03 nghj quyt 

(Ngh quyt s6 65/QD-VCC-HDQT ngày 05/10/2020 v Phê duyt quy ch 
Esop và trin khai chucing trinh phát hành c6 phiu Esop 2020; Nghj quyt s6 
681NQ-VCC-HDQT ngày 27/10/2020 v Ch6t danh sách CBNV dc mua C6 
phi&i ESOP vâ ngày thu tin va Nghj quyt s6 71AINQ-VCC-IIDQT ngày 
10/11/2020 v Thông qua kt qua phát hành C6 phi&i ESOP) d trin khai phát 
hanh co phieu ESOP. Ket qua phat hanh nhu sau: 

só c6 phiu dâ phát hành thành công: 1.373.703 C6 phMu 
Giá phát hành: 10.000 d6ng/C6 phiu 
só ngui lao dOng ducic phán ph6i: 793 ngui 
s6 cô phiu phát hành së b han ch chuyên nhugng trong vông 2 näm k 

tr ngày 05/11/2020. 
- V6n diu l sau dqtphát hành: 717.818.280.000 d6ng. 
2.2.5. Süa d6i Diu l: 
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Ngay sau khi DHDCD thumg nien näm 2020 thông qua nOi  dung Dir thâo 

sCra d6i Diu 1 Cong ty, HDQT dä chi do ban hành Diu 1 theo dung quy 

dnh. 

2.2.6. Thy'c hin giao djch vói ngwöi lien quan: 
Cong ty d k 02 hcip dng theo t trinh chip thun hcxp dng, giao djch 

vi dai  din Tp doàn Cong nghip - Vin thông quân dOi  theo ti trmnh &rçc 

DHDCD thông qua, cii th nhu sau: 
- Hqp dng s 2812.01-DTTS/VTT-VCC/20 19 v Hçrp dng cung cp djch 

vii vn hành khai thác và Crng cCru thông tin djch vii vin thong. Giá trj hp 

dng: 1.648tdng. 
- Hqp dng s 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2019 v Hçip dng cung cp djch 

vii quãn 1 du?ing dAy thuê bao va phát trin mOi khách hang c djnh bang rng. 

Giá trj hçip dng: 1.732 t dng. 

Ngoài ra HDQT dà phê duyt thông qua chCr truang cho phép Tang giám 

dc k' các hap dng giao djch có tfnh ch&t thumg xuyên vâi ngi.rôi có lien quan 

cCra Cong ty: Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân dOi  trong nAm 2020. S6 
krçrng các hap dng k 2.0 16 hap dng tucmg Crng vài giA trj 1.903 t' dng. 

3. T chfrc và ho3t dng cüa HDQT 
3.1. Cong tác t chfrc Va hot dng cüa HDQT: 
Trong näm 2020, HDQT áã t chCrc 21 cuOc hp (trong do 15 cuOc hçp 

trirc tip và 6 ln xin kin bang van bàn) thông qua các nQi dung trong th.m 

quyn phê duyt cCra HDQT dam bAo dCrng quy djnh cüa Pháp luat. 
HDQT da tp trung vào thim vii phê duyt chü tnxong dau tir các dir an 

dan tu ha tang cho thuê; phê duyt và chuAn hóa mô hinh t ch(rc; phê duy cac 

nQi dung theo phân cAp thAm quyt; giao chi tiêu san xuAt kinh doanh, chi tiêu 

tài chInh dn qu; kim soát, giám sat va dánh giá s6 1iu d cãnh báo cho Ban 

Diu hành nhâm dam bão Tng Cong ty hoàn thành k hoach näm và thirc hin 
theo dting chin luçic da duçrc phê duyt. 

s6 lucing các cuOc hop: 

TT Thành viên HDQT ChCrc vi 

Ngay bt 
d&u/khong con là 

TV HDQT 

S6 bu6i 
tham d%r 

hop HDQT 

T l 
tham 
dr 

1 Ong Nguyn Dinh 
Chiên 

Chü tjch 
HDQT 06/06/2020 7 100% 

2 Ong Ducxng Quc 
ChInh 

Chü tjch 
HDQT 

Thamgia HDQT 
ngày 25/4/2015; 

Mien nhim ngày 
06/06/2020 

8 100% 

7. 

:0 

PH 

1. 

TI 
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3 OngPhrnDInh  
Trucing 

Thành viên 
HDQTkiem 

TGE) 
26/01/2019 15 100% 

Ba Nghiêm 
Phuo'ng Nhi 

Thành Vfl 

HDQT 
06/06/2020 6 86% 

Thành viên 
5 Ong Büi Th Hong HDQT kiêm 25/04/2015 15 100% 

PTGD 

6 Ong Nguyn Tt 
Tnrng 

Thành V1Cfl 

HDQT 19/6/20 18 15 100% 

Tham gia HDQT Uy quyên tham dr 
Ong Phan Thanh Thãnh viên ngày 26/01/2019; h9p cho cá nhân Sang HDQT Mien nhim ngày 

06/06/2020 1da 

3.2. Thñ lao HDQT — CM phi hot dng cüa HDQT: 
Vic chi trá krcing, thu lao ci'ia HDQT tuân thu theo dñng mirc dA duc 

DHDCD thông qua (Chi ti& theo t trInh v vic thông qua mrc thu lao cho 

HDQT và BKS näm 2020 và d xu.t mi.'rc thu lao cho näm 2021). Tng mi.'rc chi 

trâ lucing, thu lao cüa HDQT và tiu ban thu k näm 2020: 3,81 t dng. 

4. Dánh giá Kt qua hot dng cüa HBQT và tfrng thành viên HDQT 
4.1. Dánh giá chung 

- Trong nAm 2020, HDQT âà hoat dng tIch circ, tuân thu các quy djnh 

chung di vii hoat dng cüa HDQT, chi (lao kjp thai, giám sat cht ch hoat 
dng cüa Ban diu hành trong vic th chüc, diu hành thirc hin cãc miic tiêu Va 

k hoach (là d ra. 
9 1 a Z - a , . - Quan ly va vn hanh Tong Cong ty theo nhung thong 19 quan tr1 tot nham 

dam bão quyên lqi cüa c (lông và các ben lien quan. 
- Dam bão vic str ding dông tin hcTp 1 cho các hoat (lOng SXKD và du tu 

dkhông lam t6n hai  1çi Ich cUa c (lông và các bênlién quan. 

- Các ch dO,  chInh sách 16i vâi ngui lao (lOng (là ducic Tng Cong ty thirc 

hin t6t tao  duqc nim tin cüa ngui lao dng di vâi Tng Cong ty. 

4.2. Bánh giá kt quA tü'ng thành viên 
ThAnh viên UDQT (là tham gia dy dü các cuOc  hQp HDQT và ly kin 

bang van bAn vOi tinh th.n trách nhim cao, vi lçi Ich cüa các c (lông va sir 
phAt trin bn vfhig cüa Tang Cong ty. 

Ben cnh vic hoAn thAnh cac trAch nhim chung cüa HDQT, cAc thãnh 
viên HDQT (là hoàn thành tót cac nhim vi theo sir phân công, ciii th: 

- Chü tjch HDQT (là hoàn thành nhim vi theo quy djnh cUa phAp lut doanh 
nghiep, Diu l Tang Cong ty trong vic triu tap, t churc các chucing trInh 
cong tAc nàm, phân Cong nhim vi gifla các thành vi6n, t6 chi'rc hçp, thy kin 

JG 

•IIN 
EL 
- 
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b&ng van ban d ban hành các Ngh quyt dung quy djnh eüa pháp 1ut, dam bão 
kjp thai trong cong tác chi do, ban hành cac quyt sách quan tr9ng tai  Tng 

Cong ty. 
- Thành viên HDQT chuyên trách hoàn thành nhim vii theo phân cong cüa 

HDQT, ki&m soát tot cong tác Cong bO thông tin theo quy djnh và giám sat, dánh 
giá lien quan dOn hoat dng cüa kiOm soát nQi b TOng cOng ty. 

- Cãc thành viên HDQT khac dA hoàn thành các thim vii duçc giao, có 
nhthg dóng gop sang tao,  kjp thai dOi vâi hoat dQng quân 1'i, diu hânh cüa 
HDQT, gop ph.n hoàn thành xu&t sc kO hoach kinh doanh näm 2020. 

5. Dánh giá vic thic hin nhim vi cüa Ban diu hành 
5.1. Pluro'ngpháp gidm sat: 

Th%rc hin theo quy djnh tai  Diu 1, Quy chO Quãn trj Cong ty, các Quy 
djnh, Quy chO quail 1 ni b và Pháp 1ut hin hãnh, boat dng giám sat cUa 
HDQT gOm: 

- Giám sat thrc hien cac Nghj quyOt/QuyOt djnh cüa DHDCD và HDQT dA 
ban hânh. 

- Giám sat va chi dao  vic thirc hin cong bO thông tin vâi miic tiêu dam bão 
tInh minh bach  và kjp thai dung theo quy djnh. 

- Giám sat hoat dng thOu hành, quãn 1 cüa Ban Giám dOe nhm nâng cao 
hiu qua boat dng kinh doanh và hành thành các chi tiêu kO hoach d dt ra. 

- Vic tO chüc thirc hin các dij an do Cong ty lam chü d.0 tu. 
- Vic xây dirng nguOn nhân Iijc và tInh hiu qua cüa mô hInh tO cht'rc. 

5.2. Dánh gid 
Näm 2020, HDQT dánb giá cao sr chñ dng, 1mb boat, quyOt tam cao cüa 

Cong ty và Ban thOu bath trong vic tO chirc triOn khai các phuong an kinh 
doanh, dOng thai thirc hin tOt cong tác quãn trj nQi bO giüp COng ty hoàn thành 
tOt các chi tiêu, di theo dáng chiOn luçc dO ra trtxâc nhftng diOn biOn phic tap  và 
tác dQng tiêu cijc cüa thiên tai,  djch Covid-19. 

II. KE HOeCH vA DJH HIJNG CUA HDQT NAM 2021 
1. Djnh hung - Nhim vi1i trQng tam näm 2021 

- Nâng cao cong tác thc hãnh quán trj Cong ty theo thông 1 tOt nht tai  Vit 
Nam dành cho cong ty dai  chñng. 

- Huóng mci boat dng dam bão "Cong ngh nh&t - Thông minh nht - Chit 
lugng nh.t - Hiu qua tht"; Duy tn và lam tOt "Con ngui - Quy trInh - Cong 
ngh - Quãn trj" v6i phirong tram bành dng "BOn trong - Vng ngoài". 

- Nâng cao hinh ânh thirong hiu và trài nghim kbách hang. 
- ChuyOn dOi sO dat  3.5 - 4.5 thOm (Theo thang thOrn cüa TMForum). 
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2. Các chi tiêu SXKD chinh nãm 2021 (S6 1iu hçip n/i at) 

- Tng doanh thu: 6.600 t' dng thng trtx0ng 3,4% so von nãm 2020. 
Lqi nhun tri.rOc thud: 350,6 t dng, thng tnxonng 1,6% so vâi näm 2020. 
Lqi nhun sau thu& 275,8 t dng, tang 0,6 % so vOi näm 2020. 
T 1 trá c tIrc dir kin: 10% - 20%. 
Trong do: Tng doanh thu cUa Cong ty me: 6.009 dng và lqi nhu.n sau 

thud cüa Cong ty me: 269,1 t' dng; ROE dat  24,4 %. 
Nàm 2020 &rçc b.t du bang kho khän lan tir djch bnh, thy nhin cling là 

mt nAm Chiing ta tr hào vi qua nhung kho khan lan thi lai  gt hái ducyc nhiu 
thành cong hon. Day là kt qua cüa sir n Iirc rAt Ian tr Ban länh dao  và toàn th 
CBCNV cUa Cong ty. 

Näm 2021 vn së là mQt näm dAy thách tht'rc vOi Cong ty, vâi nhng k&t 
qua dã dat  duçrc cüng sir quy& tam, doàn kt, sang tao,  Chng tôi hoàn toàn tin 
Pxâng së hoàn thành nhtng k hoach, mi,ic tiêu dè ra. 

Trên day là báo cáo cüa HDQT, kInh trinh DHDCD xem xét thông qua.,, 
TM. HQ! BONG QUAN Till 

TICH 

TONQCONGTY ., a 
COPHAN 

CONG TR)NH 
VIETT 

NGUYEN D1NII CHIEN 


