
TP P-VEJANfX CQNGHOAXAHQICHE1JNGH1AVLFNAM 
TONGCONGTY CPCONGTRINHVIEITEL Bc lap — Tr do — Hnh phñc 

S& 13/BB-VCC-DHBCD Ha Nôi, ngày 23 tháng 04 nám 2021 

BIEN BAN HQP DI HQI BONG cO BONG THLr1NG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY CO  PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Thin vj: Tang Cong ly cdphcn Cong trInh Viettel 

Gthy ddng kfi kink doanh s6: 0104753865 do Sà Ki hogch và Du tu' TP Ha 

Ni cdp ngày 09/06/2010 Va dang1g thay ddi ln th 14 ti ngày 15/12/2020. 

Tr(! so chink: So 1 Giang Van Minh, Kim Ma, Ba Dznh, Ha NQ1 

Vào hi 14h horn nay, ngày 23 tháng 04 nm 2021, ti Hi trixàng thng 15 

tôa nhâ. Viettel, s6 1 Giang Van Minh, Phung Kim Ma, Qu.n Ba DInh, Thành 
phó FIâ NOi,  Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel dã t6 chirc hop Dai hOi 
dng C6 dông thuOng niên näm 2021. 

Din bin va ni dung Di hi nhu sau: 

A. KHAI MAC DAI HOI.  
1. Ong D Xuân VTnh - dai din Ban T6 chüc dä giói thiu di bi&u v dir 

Di hQi. Dai  biu g6m có: 

• Di biki d?i  din Cong ty mc - c6 dong Tp doàn Cong nghip - Vin 
thông Quân dOi: 

Ong Nguyn Thanh Nam — Phó T6ng giám d6c T.p doân Cong nghip — 
Vin thông Quan dOi. 

• Di din don vj kim toán báo cáo tài chInh: Cong ty TNHH Hang kim 
toán AASC. 

• Dai din Hi d6ng Quãn trj, Ban kim soát, Ban diu hành, các khách myi 

PhOng, Trung tam trirc thuOc cüa Tong Cong ty. 

• Các Qu vj C6 dOng cüa T6ng Cong ty. 
2. Di hOi  da nghe ông Ong Nguyn Thanh Tun - dai  din Ban thm tra tu 

each c6 dông dc Báo cáo th&m tra tu each c6 dOng tham dir Di hOi.  NQi dung 
báo cáo thu sau: 

T6ng s6 c6 phn có quyn biu quy& cüa T6ng Cong ty là 71.781.828 C6 
phn. 
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Tang s c dong va ngi.thi di din duçic üy quyên cüa Co dong có mt tai 

Dai hOi tai th?yi dim khai mac  là: 171 c dông, d,i din 54.164.346 c phn có 

quyn bik quyt; chim 75,46 % thng s6 c phAn có quyn biu quy& cUa Tang 

Côngty. 

Theo quy djnh tai  Diu 1, cuc hpp Di hQi dng c dong duçc tin hành khi 

có s6 C6 dong dir hp dai  din It nht 50% t6ng s6 c6 phn có quyn biu quyêt 

cüa T6ng Cong ty. Nhu 4y, Dai hOi d6ng c6 dông thung niên näm 2021 cüa 

T6ng Cong ty c6 phn Cong trInh Viettel d dü diu kin d tin hành. 

3. Di hOi  dâ biu quyt va nht trI thông qua s6 hrcing và thành phn Doàn 

Chü tjch vâi t l biu quyt 100 %. Doân Chü tjch g6m: 
- Ong Pham DInh Trumg - Chü tpalChü tjch doàn 
- Ong Büi The Hang - Thành viên 

- Ong Nguyn T&t Tru&ng - Thành viên 
4. Di hi d bieu quyet và nht tn thông qua s6 lucing Va thành viên Ban 

Thu k, Ban kiem phieu vâi t I biu quyet 100 %, cii the: 

• Ban T1iwkj: 
Ong Pham H6ng Quân - Tnrông ban 

Ong Nguyn Xuân Thành - Thành viên 

• Ban Kilm philu: 
Ong: Nguyn Thanh Tuk - Truâng Ban 
Ba: Nguyn Ng9c Anh - Thành viên 

- Ba: Doàn Thj Thanh - Thãnh viên 
- Ba: Pham Thi Dào - Thành viên 

5. D.i hQi dâ bieu quyét và nht trI thông qua Chizcing trInh Dai  hi, Quy 
ch lam vic cüa Dai  hi vai t 1 biu quy& là 100 % t6ng S6 c6 ph.n có quyen 
bieu quyet có mt tai Dai hQi. 

B. NOI DUNG DAI HOI.  
L Trinh bay cdc Báo cdo, tô trInh cüa Hôi dnj  quán fri trzthc Bat hôL  
1. Ong Büi The HUng — Thành vien HDQT T6ng Cong ty thay mt HDQT 

trinh bay torn tt Báo cáo cUa HDQT v ket qua hoat dng 2020, dinh  huâng 
näm 2021. 

2. Ong BUi The HUng — Thành vien HDQT T6ng Cong ty thay mt HDQT 
trliih bay t tnlnh cUa HDQT v vic niêm yet c6 phieu tai  S giao djch chng 
khoán TP H6 ChI Minh (HOSE). 

TONG 

CON 
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3. Ong Pham DInh Tnrmg - Thành viên HDQT - T6ng Giám d6c Tng 

Cong ty thay m.t Ban diu hành trInh bay tOrn t.t Báo cáo cüa Ban diu hành v 

k& qua boat dng kinh doanh näm 2020 và ké hoach kinh doanh nàm 2021. 

4. Phm Dmnh Tnthng - Thành viên HDQT - T6ng Giám dc T6ng Cong ty 

doe W trInh cüa HDQT v ch.p thun Up  ding, giao djch vOi Tp doàn Cong 

nghip - Vin thông Quân dOi. 

5. Ong Ngo Quang Tu - Truông Ban Kim soát thay mt Ban kim soát 

trInh bay báo cáo cüa Ban kim soát tai  DHDCD thithng niên nàm 2021. 

6. Ong Ngo Quang Tu - TruOng Ban Kim soát dcc t trinh cüa BKS v 

viêc 1ira chpn don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2021. 

7. Ong Ngo Quang Tu - Truâng Ban Kim soát dc t trInh thông qua Quy 

ch t chrc và boat dng cUa Ban kim soát. 

8. Ong Büi Duy BâoT K toán tnthng dcc ttrinh cUa Hi dng quán tn v 

vic thông qua Báo cáo tài chInh dà duçic kim toán näm 2020. 

9. Ong BUi Duy Bão - K toán tnxng dc t?Y trinh cüa HDQT v phucmg an 

phân phi lçii thun và trIch l.p cac qu5 nàm 2020. 

10. Ong Nguyn Tt Tnxmg - Thành viên HDQT dcc ti trinh cüa HDQT v 

vic v vic thông qua mi'rc thu lao cho thành viên HDQT vâ. BKS nãm 2020 và 

d xu&t mi'rc thu lao cho thành viên HDQT và BKS näm 2021. 

11. Ong Nguyn TAt Trueing - Thành viên HDQT dc tè' trmnh cüa HDQT v 

vic B6 sung ngành ngh kinh doanh, ban hà.nh Diu 1, quy ch nQi bO v quân 

trj, Quy ch t chrc vá boat  dQng cüa Hi dng quãn tn T6ng Cong ty c ph.n 

Cong trInh Viettel. 

12. Ong Nguyn TAt TrixOng - Thành viên HDQT dcc t trInh cüa HDQT v 

vic min nhim và bu b sung thành viên BDQT. 

IL Bu b6 sunk' (hành viên HDOT nhiêm k) 2 020-2 025 
Ong Nguyn Thanh TuAn - Trixâng ban kim phiu thay mt Ban kim 

phiu dpc Quy ch bAu cCr, huâng dn c dông th thrc b.0 cCr. Dai  hQi d bi&i 

quyt và nhAt trf thông qua Quy ch bu cü vâi t) 1 tan thành là 100%. 

Dai hOi dã biu quyt và nhAt tn thông qua danh sách b.0 ci~ vài t 1 tan 

thành là 100% 

NOi dung nhu sau: 

- S lucing thành viên HDQT nhim k' 2020-2025 cn bAu b sung: 01 

thành vien. 

CONG 1 
PHAN 

3 TRft 

:TTEL 
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- Nguyen t&c xác djnh ng.thi trñng ci: Ngui trüng cà duc xác djnh theo 

s phiu biêu quyt tInh tr cao xuông thâp, bt du tr üng cu viên có st phieu 

biu quyt cao nht cho dn khi dü s thành viên HDQT c.n b.u. 

- Danh sách ing ci'r viên HDQT gm: 
> Ong: Nguyn Thanh Nam 

Dai hOi d nghe Ong Nguyn Thanh Tu.n — dai din Ban Thm tra tu 
each c dong d9c báo cáo kt qua thm tra tu each c dông tnxóc thii dim bô 

phiu kin bu b sung thành vien HDQT (ap dyng trong trwôiig hcip Co c dông 

dIn tham dy' Dgi hi sau th&i dilm khai mgç). NQi dung nhj.r sau: tng S6 

dong Co mt trixOc thai dim bô phiu kin là 198 c6 dông, di din cho 

55.207.404 c6 phn có quyn biu quy6t, chi6m 76,91 % t6ng s6 c6 phn có 

quyn biu quyt cüa T6ng Cong ty. 

• Dai hOi  d tin hãnh bO phi&i kin vão lüc 15h40ngây 23 thang04narn 

2021 theo dñng quy djnh cüa pháp lust,  Diu l T6ng Cong ty và Quy ch bu 

cu. 

Di hi dà nghe Ong Nguyn Thanh Tuk - dai din Ban Kim phik 

Cong b6 kt qua ki6m phi&i bu thành viên HDQT nhu sau: 

- T6ng s6 phiu bu ccr phát ra là 198 phiu, tuGng ung vâi 55.207.404 
phiu bi6u quyt. 

- T6ng s6 phi6u b.0 cü thu vào là 172 phiu, di din cho 54.992.319 phiu 

biu quyt, chim t l 99,61% trên t6ng s6 phiu biu quyt phát ra. 

- T6ng s6 phiu bu cr không tham gia bu ci'r là 26 phiu, tuong rng vOi 
2 15.085 phiu bMu quyt, chim t l 0,39% trên t6ng s6 phiu biu quyt phát 
ra. 

- T6ng s6 phiu bu cr không hcip l là 0 phiu, tuong rng vâi 0 phiu bi6u 

quyt, chim t' l 0% trên t6ng s6 phik biu quyt phát ra. 
- T6ng s6 phi6u b.0 cCr hçip l là 172 phiu, tuing i.'rng vâi 54.992.319 

phiu biu quyt, chim t' 1 99,61% trên t6ng s6 phiu biu quyt phát ra. 
Trong do: 

Kt qua bu hi d6ng quãn trj: 

(i) Ong Nguyn Thanh Nam: nhn duçcc 172 phiu b.0 cu, tucing (mg viii 

54.992.319 phiu biu quy&, chim t l 99,61% trên t6ng s6 phiu bi&u quy6t. 
- Danh sách nguñ tr(ing cir ch'(rc danh thãnh viên ilGi d6ng quân trj b6 

sung nhim k5' 2020-2025 là: 
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(i) Ong: Nguyn Thanh Nam 

III. Thdo luân cdc v6n de t/zuôc no! dunA' Dai hi 

1. Tom tat các kin phát biu thâo Iun cUa c dong: 

- C dong CTR635 

Câu hôi 1: Kjch bàn 2021 tót nMt là nhu th nào? 

Câu hOi 2: Cong ty k chin lugc vói Fecon, 1 do k là gI? Giá thép xây 

d1rng tang 15%, COng ty co diu khoãn hçip dng gI d giàm thiu rüi ro giá dAu 

vào tang? 

Câu hOi 3: Màng giài pháp tIch hcip nAm 2021 cO k hoach gI d duy trI tang 

twang? 

Câu hOi 4: Ha thng cho thuê co k hoach giãi ngân cii th cho lTnh virc d.0 

tu? 

Doàn Chü tjch giãi dáptMc mc cáa c etông: 

Câu hOi 1: K hoach duçic Ban diu hành dang barn sat chin hrgc 2021- 

2025. Trong kjch bàn t& nht, doanh thu có th dat  &rcic 8.000 t. 

CâuhOi2: 

+ Fecon hiu v nn dAt va móng, Cong ty sAp tâi CO djnh trin khai din 

gió va xay dimg dan dicing nên mun tn ding lçii th cüa Fecon. Ngoài ra hai 

ben hcip tác thi cong linh vrc bAt dQng san khu cong nghip. 
a , , , a a a , + Ve cau hoi gia thep xay dmg: Hcip dong cong ty co dieu khoan de gia dau 

vao tang len dn mt'rc cao së diu chinh giá hcip dng, ben canh  do Cong ty 

không trin khai thi cOng dan trài ma thi cong nhanh cu6n chiu theo lô nên 

giãm dixcvc nhiu rüi ro giá du vào tang. 

Câu hOi 3: Din mt tthi vn có phát sinh doanh thu dü chua có dan giá FIT 

mOi do chU du tix mu6n giâm chi phI nàng ltrcvng. Ngoài nang luçmg thI Giài 

pháp tIch hçip có ICT, smart home, solarcare, homecare tang truOng t6t së bü 

dAp doanh thu thiu hit tr näng hrcing. 

Câu hOi 4: Du tix ha tang 2021 vâi t6ng v6n 2.000 t: Du tu 2.000 tram 

BTS; truyn dk và cap quang và näng lucxng. 

- C dông: Dinh NgQc Linh - Ma c dông CTROO54 

Câu hOi 1: Kt qua qu 1 näm 2021 thI lqi nhu.n tAng 42% nhung sao k 

hoach nAm vn di ngang? 

Câu hôi 2: Thi gian chi trâ c6 thc nAm 2020? 

Lloàn chü tjch trá là'!: 

)'/TONI 

C 
côi 

1j 
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Câu hOi 1: Co nhiu yu t6 riM ro kinh doanh nên Ban diu hành dt k 

hoach näm than tr9ng theo chin 1uc 2021-2025. 

Câu hOi 2: Thai gian chi c ti.'rc trong qu 2 và qu 3 nãm 2021. 

- C dông: Bñi Xuân Hung — Ma c dông CTR0002 
Câu hOi 1: K hoach chuyn tài san, ha tang tr Viettel sang CTR? 

Câu hôi 2: Ha thng cho thuê có biên lçii nhuan gOp  là bao nhiêu? S lucing 

các nhà mang  dang thuê ha tAng cUa CTR? 

Doàn c/n2 tjch Ira 1ô1: 
Câu hiM 1: Hin tai  vi.róng mc pháp 1 nên k hoach chuyn giao tài san tr 

Viettel sang CTR së phi thuOc  vao chInh sách vT mô. Vâi y&i t6 5G thi mâng ha 

tAng cho thuê së phát trin t& vâi vic Cong ty tier dAn tix ha tAng. Cong ty s tip 

tue theo dui vic mua tài san cüa Viettel. 

Câu hOi 2:Biên 1i nhuan  gQp cho thuê là 30%. Hin nay d cO mobifone 

thuê ha tAng cüa CTR. T' 1 dung chung hin tai  là 1.1 sp tiM tang len 1.2 và 

1.3. 

- C dông: Qüy Dragon Capital 
Câu hói 1: Anh huOng tfr thj trithng Myanmar d6i viM doanh thu Van  hành 

khai thác? 

Câu hói 2: Biên 1çi nhuan gOp  cüa màng xây dirng t6t, biên lçii nhuan dn tr 

dau? 
Câu hiM 3: Din m.t trO'i bj giâm san hxcing thI có ãnh huO'ng gI dn doanh 

thu CTR? 

Doàn chá tjch Ira Ifri: 
Câu hOi 1: Doanh thu tai  mãng VHKT tai  Myanmar không bj ãnh hu6ng. 

Tuy nhiên vic thrc thi cong vic s kM khn hon. 

Câu hOi 2: Xây dimg bao gm xay drng vin thông và xay drng dan dpng, 

biên lçii nhun t6t do t6i i.ru chi phi tr xay drng dan ding. 

Câu hiM 3: Tng Cong ty không bj giãm san h.rcmg tr các dir an pin mt triM 
do cong ty triAn khai d&u tu pin tai  41 dir an trên 8 tinh. 

- C dông: Hu'nh Thanh Minh - Ma c dông CTROO71 
Câu hOi 1: Djnh vj cUa CTR tai Tap doàn Viettel? 

Câu hOi 2: SuAt dAn tu tram tr 4G và 5G nhu th nao? 
Câu hôi 3: Dn 2025 doanh thu k5' vcng là bao nhiêu? 
Doàn chü tjch Ira löi: 

CONG1 
4 . ) PHAN 

1G TRIN 

ETTEL 
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Câu hOi 1: Djnh vj cüa CTR t.i Viettel là n.m ô linh vrc vin thông. 

Câu hôi 2: Suit du tix 5G thp hon 4G. 

Câu hôi 3: Doanh thu dn 2025 theo chin luqc là 11.400 t'. 

- C dông: T3 Thu Htro'ng — MA c dông CTROO23 
A • A S •fl Cau hoi 1: Suat dau tt.r tram BTS la bao nhieu? 

Câu hôi 2: Cong ty dir tInh du tu 2.000 t' du tu 2021 thI tài chInh có dam 

bão khong? 

Doàn chü tjclz Ira 1ô'i: 
Câu hôi 1: Su.t d&u ti.r tram ph%i thuc loai tram Macro, smailcell, RRU ...). 

Câu hói 2: Tinh hInh tài chInh dam bão cho ké hoach d&u tu 2021. T' l nçi 

trên vtn chü si hüu cüa cong ty së không qua 3 ln. 

IV. Bilu quv& thông qua cdc báo cáo và tô trinh cüa Hôi dng quán trL  
Truàc khi biu quyt, Ban ThAm tra tir cách dOng côngb6 Báo cáo k& 

qua thm tra tu each c dong thai dim truâc khi biu quyt. Ni dung nhu sau: 

t6ng s c dông có mt tnrâc thai dim biu quy& là 201 C6 dông, dai  din cho 

55.233.149 c6 pMn có quyn biu quy&, chim 76,95 % t6ng s6 c6 phn có 

quyn biu quyt có mt tai Dai hi. 

Dai hOi da tin hành biu quyt thông qua các báo cáo và t trInh cüa HOi 

dong quãn trj. 
Dai hOi dA nghe Ong Nguyn Thanh Tuk - dai din Ban Kim phiu cong 

b6 kt qua kim phiu bu thành vien HDQT nhu 

- T6ng s6 phi6u biu quyt phát ra là 201 phik, thong rng vâi 55.233.149 

phMu biu quyt. 

- T6ng s6 phiu biu quyt thu vão là 164 phi&i, dai  din cho 55.068.481 

phiéu biu quyt, chMm t' l 99,7% trén t6ng s6 phiu bik quyt phát ra. 

- T6ng s6 phiu không tham gia biu quyt là 37 phiu, throng ing vâi 

164.668 phiu biu quyt, chim t l 0,3% tren t6ng s6 phMu bi6u quyt phát 
ra. 

• - T6ng s6 phiu biu quyt không hçip l là 01 phi&i, thong ng vài 4.950 

phiu biu quyt, chim t l 0,001% trên t6ng s6 phiu biu quyt phát ra. 
- T6ng s6 phiu biu quyt hccp 1 là 163 phiu, ttxong üng vâi 55.063.531 

phiu bi8u quyt, chim t' l 99,69% trên t6ng s6 phiu biu quyt phát ra. 
Trong do: 

Các ni dung dA duqc Dai  hi biu quyt và nht tn thông qua g6m: 

( 
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(1) Thông qua Báo cáo cüa HDQT v kt qua hott dng 2020, djnh huóng 
näm 2021 ti van bàn s 02/BC-VCC-HDQT ngày 02/04/2021. 

- So philu tan thành: 162 phiEu, turing zng vái 55.036.531 Co2  phcn, chiOm 

t l 99,64 % trên tOng sO cd phdn có quyn bilu quylt dr hp ti Dcii hi. 
- SO philu khong tan thành: 0 philu, tiro'ng th'zg vái 0 c02  phdn, chilm tj lç 

0% trên tOng sO c0 phdn có quyn bilu quylt dt hp tgi Dgi h5i. 
- SO philu không kiln. 01 philu, tu'o'ng &ng vái 27.000 cO phdn, chilm tj' 

l 0,05 % trên tOng sO cdphOn có quyen bilu quye't dy hop  ti Dcii h5i. 

(2) Thông qua T trmnh v vic niêm yet c phieu tai  sâ giao djch chthig 

khoán TP H ChI Minh (HOSE) tai  van bàn s6 03/flr-VCC-HDQT ngày 

02/04/2021. 
- SO philu tan thành: 163 philu, tltong ing vái 55.063.531 cd phdn, chilm 

tj l 99,69% trên tOng sO cdphâ'ncó quyn bie2u quylt dt hop  tgiDih5L 

- SO philu khong tan thành. 0 philu, tircing thig vái 0 cd phdn, chilm l 

0% trén tOng sO cd p/iOn có quyn bilu quylt dy' hop  tgi Dgi h(5i. 

- SOp/iOu không kiln. Op/iOu, turing &ng vat 0 cOphdn, c/jIm tj l 0% 

trên tOng sO cO phdn có quyn bie2u quylt dr hQp tgi Dgi hi. 

(3) Thông qua Báo cáo cüa Ban diu hành v ket qua hoat dng kinh doanh 
näm 2020 và ke hoach kinh doanh näm 2021 tai van bàn s 04/BC-VCC-KH 
ngày 02/04/2021. 

- SO philu tan than/i: 162 p/iOu, tu'ong zng vat 55.036.531 c02  p/On, chilm 

t l 99,64 % tren tOng sO c0 p/On có quyn bie2u quye't dr hop  tgi Dgi h5i. 

- SOphilu khong tan thành: 0 philu, turing zng vái 0 co1 ph0n, chiê"m tj l 

0% trén tOng sO cOphOn có quyn bilu quylt dir hp ti Dgi hç5i. 

- SO p/iOu khong 5 kiln: 01 p/iOu, turing zng vat 27.000 cO p/On, c/jIm 
l 0,05 % trên tOng sO cOp/On có quyn bilu quylt dr hp tqi Dgi hi. 

(4) Thông qua Ti trInh ye vic chp thun Hçip dng, giao djch vâi Tp 
doàn Cong nghip — Vin thông Quân di tai  van bàn s 05/TTr-VCC-HDQT 
ngày 02/04/202 1 (Tip doàn Cong nghip — Vin thông Quan dOi  không có 
quyen bieu quyet ni dung nay). 

- Slphilu tan thành: 160 p/iOu, twolig th'zg vat 7.928.544 CO p/On, chilm tj 
lç 97,8% trên tOng sO cOp/On có quyn bilu quylt (khong bao gOm cO dông 
Viettel) dir hQp tcii Dat hi. 
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- SO' philu khong tan thành: 0 phiè'u, turing zng vó'i 0 cO' phcn, chiêm tj' l 

0% trên tO'ng sO' cO' phcn Co quyn biO'u quyEt (khong bao gm cO' dông Viettel) 

dti' hQp tgi Dcii hç51. 

- SO' philu không kiê'n: 0 phièu, tirolig zng vái 0 cO' phdn, chilm l 0 % 

trên tO'ng sO' cO' pIin cO quyn biu quyê't (khong bao g6m cO' dông Viettel) de 

h9p tzi Dci hi. 

(5) Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát tai  DHDCD thi.thng niên näm 

2021 tai  van bàn s O6IBC-VCC-BKS ngày 02/04/2021. 

- sO' philu tan thành. 161 philu, twong thig vái 54.990.531 co2  phdn, chilm 

tj l 99,56% trên tO'ng sO' cO' phdn có quyn bie2u quye't dy hçp ti Dqi h(51. 

- sO' philu khong tan thành: 0 phiê'u, ti0ng ing vái 0 co1  phdn, chiê'm t 1c 

0% trén tdng sO' cO'phcn cO quyn bilu quylt dr hQp tqi Dqi hal. 

-sO' philu khong kiln: 02 philu, tirolig ing vái 73. 0D0cd ph4n, chilm t 

l 0,13 % trên tO'ng sO' cO'phdn có quyn bié'u quylt dr hQp tgi Dcii hai. 

(6) Thông qua Tv trInh 1ra chQn dorn vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 

2021 tai  van bàn s 07/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021. 

- sO' philu tan thành: 163 philu, turing ing vái 55.063.531 Cd phdn, chilm 

tj lç 99,69 % tren tdng sO' cd phdn CO quyn bilu quylt dt hQp tel  Dqi  hai. 
- sO' philu không tan thành: 0 philu, two'ng &ng vái 0 cO' phdn, chiê'rn t l 

0% trên tdng sO' cd phdn cO quyn bilu quylt dir hQp tqi Dai hal. 

- sO' philu khong j klln. 0 philu, tzro'ng zng vái 0 cd phdn, chilm l 0% 

trên tdng so' cdphdn có quyn bilu quyé't dy' hQp tl Dqi hi.. 

(7) Thông qua ti trInh thông qua dr thão Quy ch th chirc và hoat dng cUa 

Ban kim soát Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel tai  van ban s 07/TTr-

VCC-BKS ngày 02/04/2021. 

• 
- SO' philu tan thành 163 philu, two'ng ing vái 55 063 531 Co phdn, chiêm 

lç 99,69 4 tren tong so co phan co quyen bieu quyet dr hçp tgz Dgi hçi. 

- sO' philu khong tan thành: 0 philu, tircing zng vái 0 cO' phdn, chilm t3 l 

0% trên tO'ng so' cophdn cO quyn bilu quylt dr hQp tgi Dcii hal. 

- sO' philu khong • 5 kiln: 0 philu, turing ing vO'i 0 cd phdn, chilm tj l 0% 

trên tdng so' cO'phn cO quyn bilu quylt dr hQp ti Di hal. 

(8) Thông qua báo cáo tài chInh näm 2020 

• : 
SO' philu tan thành 162 philu, turing tng vOi 55 036 531 cO'phdn, chzêm 

ty lç 99,64 4 tren tong so co phan co quyen bieu quyet dr hQp tii Dgi hQl. 

TO, 
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- SI philu khong tan thành: 0 philu, two'ng z-ng vái 0 cl phdn, chilm tj l 

0% trên tdng sl clphdn Co quyn bie2u quyê't d hQp tgi D4ii h5i. 
- SI philu không kiln: 01 philu, tYng zng vái 27.000 cá phdn, ch11n2 t3' 

l 0,05 % trên tlng scf clphdn có quyn bilu quylt dt hQp 4z1 Dgi hai. 
(9) Thông qua T trInh Thông qua phucing an phân ph6i iqi nhun và trIch 

l.p các qu5 näm 2020 tai  t?Y trInh 10/TTr-VCC-HDQT ngày 02/04/2021. 
- Sophilu tan thành: 162 philu, twcng zmg vó'i 55.036.531 cI phtn, chilm 

t) l 99,64 % trên tdng sI cphn có quyn bilu quylt c4r  hQp tçi Dgi h5i. 

- SI philu khong tan thành: 0 philu, twing thig vó'i 0 cl phdn, chilm tj l 
0% trén tdng sI cl phdn CO quyn bilu quylt dr hQp ti Dgi hi. 

- SI philu khong • kiln: 01 philu, tu-ong zng vO'i 27.000 cd phdn, chilm 
lç 0,05 % trên tlng sl clphdn CO quyn bilu quylt dc hQp tgi Dqi h5i. 

(10) _Th trInh Thong.qua mrc thu lao cho thà.nh viên 1WQT và BKS 
näm 2020 và dè xut mirc thu lao cho thãnh vien HDQT và BKS näm 2021 tai 
van bàn s6 1 1/TTr-VCC-HDQT ngày 02/04/2021. 

- SIphilu tan thành: 163 philu, twcfng zng vái 55.063.531 co2 phdn, chilm 

t l 99,69 % trên tlng sl clphdn cO quyn bilu quylt dit hQp ti Dzi hói. 

- SI philu khong tan thành: 0 philu, two'ng &ng vó'i 0 cl phdn, chilm t3' l 
0% trên tdng sl clphdn CO quyn bilu quylt d hQp ti Dii hai. 

- SI philu khong 35 kiln: 0 philu, tztollg &ng vái 0 cd phdn, chilm l 0% 
trên tlng sl cdphn có quyn bilu quylt dy hQp tczi Di h5i.. 

(11) Thông qua Th trinh v vic B6 sung ngành ngh kinh doanh, ban 
hành Diu l, Quy ch nOi bO v quán tn, Quy ch th chrc va hoat dng cUa HQi 
dng quãn trj Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel ti van bàn s6 12/TTr-
VCC-HDQT ngày 02/04/2021. 

- Slphilu tan thành: 163 philu, two'ng tng vái 55.063.531 clphdn, chilm 
t35 l 99,69 % trên tdng sl cdphdn cO quyn bilu quylt dr hQp ti Dgi hi. 

- SI philu khong tan thành: 0 philu, twang -ng vO'i 0 cl phdn, chilm 15 

0% trên tlng sI clphân có quyn bilu quylt d? hQp ti Di hi. 
- SI philu khong 35 kiln: 0 philu, twang ziig vOl 0 cl phdn, chilm t35 l 0% 

trên tlng sI clphdn có quyn bilu quylt d hQp tgi Dqi hi. 
Nhitng nOi  dung Di hi biu quyt và nht trI không thông qua: không. 

C. KET LUAN BA! HQI 
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1. D.i hOi  c dông thuông niên näm 2021 cüa Tng Cong ty c phn Cong 

trInh Viettel dâ ducic th chrc theo dUng trInh tir, thU tic pháp 1ut quy djnh. Dai 
hOi biu quyt và thông qua tht cà cac vn dè thuc ni dung chucing trInh hçp 

cUa Dai hi. 

2. Dai  hi d b.0 b sung 01 thành vien HDQT nhim kS'  2020-2025. Thành 

viên HDQT mâi duçic b&u gm: 

- Ong: Nguyn Thanh Nam 

Di hi c dông thu*ng niên näm 2021 cUa Tng Cong ty d hoàn thành 

tht dçp các chirong trinh d ra và b mc vào hM 17h00 ciIng ngày. 

Các tài 1iu kern theo Biên bàn hop: 

- Chuang trInh hQp Di hi dng cd dông thu?ing niên nãm 2021. 

- Báo cáo so 02/BC-VCc-HDQT ngày 02/04/2021 cia HQi dng Quan I. 

- Ta. trInh sé04/Tr-VCc-HDQT ngày 02/04/2021 cza Hi dáng quán tn 

v vic niêm ylt cd philu ti th giao dick chthig khoán TP Ha C'hI Minh 

(HOSE). 

- Báo cáo sO 04/BC- VC-KH ngày 02/04/2021 cia TOng Giám dOc. 

- To trInh so' 05/TTr- VCC-HDQT ngày 02/04/2021 cza H(51 dOng quán frj 

v vic ch4o thuan Hçxp dOng, giao djch vái Tp doàn Cong nghip — Viên thông 

Quán dai. 
- Báo cáo sO' 06/BC- VCC-BKS ngày 02/04/2021 cia Ban kiêm soát. 

- T& trInh so' 07/TTr-VCC-BKS ngày 02/04/2021 v vic 4ra chcin dcrn vi 

kiOm toán Báo cáo tài chInh nám 2021. 

- Ta trInh so' 08/TI'r-VCC-BKS ngày 02/04/2021 v vic Thông qua Quy 

ché' tO' chic và hoqt d5ng cza Ban kiO'm soát. 

- Ta trinh sO' 09/TTr- VC-HDQT ngày 02/04/2021 cia Hai  dOng quán frj 

v viçc thông qua Báo cáo tài chInh dã kim toán nãm 2020. 

- TO mInk so' 10/TTr-VCC-HDQT ngOy 02/04/2021 cüa Hç5i dOng quán frj 

v vic Thông qua phuv'ng an phân phO'i 4ii nhun và tnIch lap các qu9 nám 

2020. 

- TO trInh so' 11/TTr- VCc-HDQT ngày 02/04/2021 cza Hai  dOng quán frj 

v viçc Thông qua mzc thi lao cho thành viên HDQT và BKS nám 2020 và d 

xuOt mzc thu lao cho thành viên HDQT và BKS nám 2021. 
TO' trInh sO' 12/TTr-VCC-HDQT ngày 02/04/2021 cza H$i dOng quán frj 

v viec BO sung ngành ngh kink doanh, ban hành Diu lc, quy chl n3i b3 v 

VC 
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quán tn, Quy ché' tO' chic và hoat d5ng cza H5i dng Quán trj TOng Cong ' CO 

phn COng trinh Viettel. 

- TO' trinh sO' 13/'JTr-VCC-HDQTv vic min nhirn và bu bó sung thành 

vien HDQT 

TM. DOAN CHU TJCH 
\OA753 "\  TQA 

D' TONG CONGTY 
' C6PHAN • 

CONG TRIM / 
\yETTE 

TM. BAN THu KY 

      

      

Pham DInh Tn1ng 
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