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S6: 05/TTr-VCC-HDQT Ha N5i, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

TO TRINH BAI HOI BONG CO BONG 
V vic chp thun Hçrp dng, giao djch 

vói Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di 

KInh gii: Dai hOi dng Co dông TOng Cong ty cO phn Cong trInh Viettel. 
Can c Diêu 1 Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel. 
Hi dong Quàn trj kmnh trInh Dai hOi dong cô dông chap thun ye vic Tong 

Cong ty cô phân Cong trInh Viettel k kêt các Hcp dông, giao djch vOi T.p 
doàn Cong nghip - Vin thông Quân di (sau day goi tat là "Tap doàn Viettel"). 
Cu thO thu sau: 
I. Báo cáo kêt qua k hç'p dông nãm 2020 và 2021 

Ducyc sir dông " elm DHDCE) thung niên näm 2020, theo Th trinh so 
04/TTr-VCC-HDQT, nguii dai  din theo pháp lut cüa Tong cong ty dA k các 
hp dOng vOi Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dci. Ci the thu sau: 

1. Cáchçrpdongdak 
Tong giám doe dà k 02 hçip dOng thrc hin nOi  dung 4n hành khai tháe 

và 1mg clru thông tin näm 2020: 
- Hçip dOng sO 2812.01-DTTS/VTT-CONG TY/2019 ye cung cap djch 

vii vn hành khai thác và 1mg clru thông tin djch vi vin thong. Giá trj hcrp 
dong: 1.648t'dong. 

- Hqp dong sO 2812.02-DTTS/VTT-CONG TY/2019 ye Hcmp dông 
cung cap djch vii quàn l dung day thuê bao và phát triên mâi khách hang cô 
djnh bang rng. Giá tn hqp dong: 1.732 t dông. 

Dê dam bão vic kinh doanh &rcc lien tic, va duçc sr chap thu.n cüa 
DHDCD, TOng Giám dOe da k 01 hap dOng thirc hin ni dung vn hành khai 
thác và 1mg eCru thông tin näm 2021 vâi giá trj khOng vuçit 10% giá tn hçmp dong 
näm 2020: 

- Hcirp dông so: 2812.01— DTTS/VTT'-VCC/2020 k9 ngày 28/12/2020 
ye vic cung cap djch vi 4n hânh khai thác và 1mg cIru thông tin djch vt vin 
thong, giá trj hçmp dongl.703 t dOng, tang 3,36% so vOi näm 2020. Các ni 
dung chInh trong hap don nay tuclng dông so von nám 2020 và không có ni 
dung nào gay bat Igi cho Tong cong ty và cô dOng. 

Ngoài ra, HDQT dà phê duyt thông qua chü trixang cho phép Tong giám 
doe k cac hap dOng có tInh chat thu?mg xuyên vài T.p doàn Cong nghip -s  
Vien thông Quãn dOi  tron näm 2020. Tong so cac hgp dOng là 2.0 16 hap dông, 
voni tong giá tn 1.903 t dông (danh mic HD dugc därig tài trên website Tong 
cong ty). 

2. L9i nhun, giá trj dem li cho Tong Cong ty 
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Hai hqp dng van hành khai thác närn 2020, dã mang 1i cho Tng Cong ty 
3.183 t' dông doanh thu näm 2020 ehiêm 53% doanh thu ella Cong ty mc Va 
160 t dông lqi thu.n gp chiêm 36% Igi nhun gp dlla Cong ty mc. 

M rng ra các hçp ding giao djch vOi Tp doan Cong nghip - Viên thông 
Quan dOi  mang  iai  doanh thu chiêm 71% tong doanh thu ella Tong cong ty näm 
2020, qua do gillp dam bão kê hoach kinh doanh, dam bão nguôn vic và thu 
nhp cho gân 10.000 CBNV. 

II. Be xuât di hi ding c dông chp thun các hçrp dng k vri Tp 
doàn cong nghip — viên thông quân di nám 2021 và näm 2022 

1. Xin kiên chp thun ella DHBCB ye Hqp dông cung cap djch vi 
quãn 1 dtr&ng day thuê bao và phát triên m&i khách hang c djnh bang 
rng näm 2021 - Tong giá trj Hçp dông tm tInh nám 2021: 
2.162.976.806.883 dông. 

2. Xin kiên ella BHBCI) ye vic chap thun vic k kêt các Hçrp 
dôn trong näm 2022 

KInh dê nghj Di hQi dong cô dong thông qua vic cho phép ngu?ñ di din 
theo pháp 1ut ella Tong Cong ty k hçp dong cho näm 2022 vâi ni dung, phm 
vi cOng vic tuo'ng tir ma giá trj ixâc tInh ella hcip dong không vuVt qua 35% giá 
trj hcip dong nàm 2021 và nOi  dung không có nhng thay dôi bat 1çi han cho 
Tong Cong ty theo nOi  dung Hgp dông näm 2021 nêu trên (trong trtrg hçp 
Tong Cong ty cO phân Cong trmnh Viettel trOng thâu). Nguii dai  din theo pháp 
1ut cO trách nhim báo cao, giãi trmnh ye ni dung chll yeu ella Hcip dong, giao 
djch tai  cuQe h9p Dai hOi dng Co dOng gân nhât sau khi k kt. :  ry 

DOng thi HDQT d nghj DHDCD dng " cho phép vic HDQT thông quay 
các giao djch, hcip dng kinh té mang tInh chat thuãng xuyên, lien tic vâi 
dong Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quan dOi  có giá trj duâi 35% giá tr-' 
tài san ella Tong cong ty do vic phãi to ch(rc DHDCD dê thông qua t1rng he 
dong là bat khã thi. Sau do HDQT có trách thim báo cáo ye vic k5' kêt và thirc 
hin các hcp dong trên ti cuQc h9p DHDCD gân nhât, 
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