
TAPfANuP-\flflçJANfXI CONGHOAXAHQICBUNGHTAVIgTNAM 
TONGCONGTYCPCNGTRINHV1EnEL Bc 1p - T do - Hanh phüc 

S6: 14/NQ-VCC-DHDCD Ha N ngày 23 tháng 04 nám 2021 

NGHI QUYET BI HQI BONG CO BONG THIfNG MEN 
TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

BAI HOI BONG CO BONG 
TONG CONG TY CO PHAN CONG TRIM! VLETEL 

- Can cü Lut Doanh nghip 2020 và các vAn ban huó'ng dk thi hành; 
- CAn cü Diêu 1 Tong cong ty co phãn Cong trInh Viettel; 
- CAn cü Biên ban Di hi dng cô dOng so 131BB-VCC-DHDCD ngày 

23/04/2021; 

QIJYET NGH4: 
Diu 1. Thông qua Báo cáo s 02/BC-VCC-HDQT ngày 02/04/202 1 cüa 

Hi dng Quãn trj v kt qua hot dung 2020, djnh huó'ng nAm 2021. 
Biu 2. Thông qua Báo cáo s O4IBC-VCC-KH ngày 02/04/202 1 cüa 

Tng Giám d6c v k& qua hoat dng kinh doanh nm 2020 và k hoach kinh 
doanh nAm 2021. 

Môt s6 chi tiêu chInh nhtr sau: 
KIt qua kink doank nám 2020. 

- Sá lieu cong ty hip nhat: (Doiz vj: tj dEng) 

TT Ten chi tieu TH 
2019 

TH2020 Sovth 2019 
JUl TH %KH % 

1 Tngdoaththu 5.141 6.000 6.380 106% 1.240 24% 

2 Lçinhuntnx6cthu 240 254 345 136% 105 44% 

3 Lcrinhuânsauthu 189 199 274 138% 85 45% 

Tng tài san 2.443 2.892 3.879 134% 1.435 59% 

5 V6nchUsâhftu 867 919 1.061 115% 194 22% 

- SE lieu cong ty m: (Don vj: tj ding) 

TT Ten chi tieu TH 
2019 

TH2020 So vth 2019 
KH TH %KH 

1 T6ngdoanhthu 4.891 5.154 6.033 117% 1.143 23% 

2 Lciinhuntnràcthu 243 240 333 139% 90 37% 

3 Lqinhunsauthu 197 191 269 141% 72 37% 

ROE 25% 21% 28% 135% 4% 14% 
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Ké /ioacli kinh doanli nàn 2021: 

1.1.Chi tiêu hqp nht 

TT Chi tieu hqp nhat TH 2020 Ku 2021 
So vo'i 2020 

% 
I Chi tiêu tài chInh 

1 Tèng doanh thu (tS' dng) 6.3 80 6.600 220 3,4% 

2 Tng chi phi (ti' dng) 6.035 6.249 214 3,5% 

3 LNTT (ti' dng) 345 351 6 1,7% 

4 LNST (t dng) 274 276 2 0,6% 

II Chi tiên hiu qua 

1 ROA (%) 8,7% 5,8% -3% -33% 

2 ROE (%) 28,4% 24,8% -4% -12% 

1.2.Chi tiêu cong ty mc 

TT CM tiêu cong ty mc TH 2020 KH 2021 
So vói 2020 

%E 
Chi tiêu tài chInh (t dng) 

1 Tng doanh thu (ti' dng) 6.033 6.0 10 -24 0% 

2 Tng chi phi (t' dng) 5.700 5.673 -27 0% 

LNTT (tS' dng) 4 1% 

4 LNST (t dng) 269 269 0 0% 

Clii tiêu hiu qua (%) 

1 ROA 9,0% 6,7% -2% -26% 

2 ROE 28,3% 24,4% -4% -14% 

Diu 3. Thông qua Báo cáo s 06/BC-VCC-BKS ngày 02/04/2021 cüa 

Ban kim soát ti DI-IDCD thi.thng niên nàm 2021. 

Diu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 dã dugc kim toán. 

Diu 5. Thông qua Phuang an phân phi 1çi nhu.n và trIch 1p các qu5 

näm 2020. Cuth: 

I. Phtro'ng an phân phii Iqi nhun và trIch 1p các qu5 näm 2020 

STT Chi tiêu Näm 2020 
TS' trçng 

%/VDL %/LNST 

1 Vén diu 1 ngày 31/12/2020: 717.818.280.000 

2 Tong LNST dung d phân phôi: 325.742.929.726 45,4% 

Trong dO: 

- LNST thrc hin trong k' 268.697.559.693 

- LNST chtra phân phi k' truàc 8.360.226.19 1 
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- Qu DTPT ti Tng Cong ty 48.685.143.842 6,8% 
B xut c cu phân phôi lç'i 
nhuân: 

3.1 TrIch Ip  Qu5 khen thtr&ng, 
phñc Içi 40304633954 5,6% 15,0% 

3.2 TrIch thtr&ng Nguôi quãn I 2.200.000.000 0,3% 1,2% 

3.3 Trã c tIrc: 283.238.295.772 39,46% 
* Trãcticbângtin mat 71.781.828.000 10,00% 
* Trã c tirc b&ng cë phiu tr LNST 162.771.323.930 22,68% 

* Trã c tirc bang c phiu tr Qu 
E)TTP 48.685.143.842 6,78% 

4 LNST con lai chira phân phôi: 0 

5 Von diu I san khi tang vn: 929.274.747.772 

- DHDD iy quyn cho HDOT, BKS xern xét, quye't dinh nnc thu'mg, 

hInh thzc thu'àng và phuv'ng an thzmg cy the' cho myc 3.2 cia Tang Cong ty. 

- Di vâi vic trIch qu5 khen thuóiig, phic lcri. Giao Tang Giárn aác 

Tang cong typhán b t l trIch quY khen thtthng, qu5phic lcii trên co sà nhu 

cu chi thyc té' va quy djnh pháp 1uç2t và ni bç5 cia Tang cOng ty 

II. Phwo'ng an phát hành cô phiêu dê tang von cô phãn ttr nguôn 

v6n chit s& hü'u 

1. Phu'o'ng an phát hành 

Tng Cong ty C ph.n Cong trInh Viettel phát hành c phiu chi trâ ct tirc 

cho các cô dông dê tang von diêu 1 cita Tong COng ty vói phuang an nhu sau: 

Ten c phiu: Tng cong ty c phn Cong trinh Viettel 

- Loi c phiu phát hành: C phiu ph thông 

- Mnh giá c phn: 10.000 ding/cè phiu 

- Tng s c phn hin có: 71.781.828 c phn 

- S hrqng c phiu dir kin phát hành: 21.145.646 c phiu (Tucing 

ducing 29,46% tng s céi phn hin co) 

- Tng giá trl phát hành theo mnh giá: 211.456.460.000 dng. 

- T 1 thirc hin: 10.000:2.946 (mi cé dông sO' hü'u 10.000 c phn tai 

ngày ch& danh sách c dong së duçc thuâng them 2.946 c phn mói) 

- Ngun vn phát hành: Lqi nhu.n sau thu chua phân phi và qu5' d.0 

tu phát trin cita Cong ty m. 

- Di tugng phát hãnh: C dông hin hthi có ten trong danh sách c dông 

ti thO'i dim ch& danh sách c, dông duqc hu&ng quyn. 

- Ngày cht danh sách c, dông duçic hu&ng quyn: Dai  hi c dông ity 

quyn cho Hi dng quân trj 1a chçn thO'i dim thIch hçip, can cir vào tInh hInh 
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S S Is S Is 9 9 9 I th! trucrng va hot dçng cua Tong cong ty, dam bao dung cac quy djnh cua Phap 
luât hiên hành. 

- Phuo'ng thüc thirc hin: C dông có ten trong danh sách vào ngày ch& 
danh sách c dông sê duqe nhn s li.rcing c phn mi tuong üng vâi t 1 thirc 
hiên. 

- Phuo'ng an xir 1 c phiu lé: S hiçing c6 phiu phát hành s duqc lam 
trôn dn hang don vj, s c phiu lé th.p phãn (nu Co phát sinh) s bj hüy bO và 
ghi then b sung vào lçii nhun chua phãn phi và d iai  nàm sau. 

- Thai gian d kin phát hãnh: Trong nãm 2021 (sau khi duçic TiJy ban 
chüng khoán Nhà nuàc chap thu.n phucmg an). 

2. Tichfrc thiyc hin
• Is Di h9i dong co dong uy quyen cho Hçn dong quan trl Tong Cong ty quyet 

A S A SI A A •A d!nh cac van de sau va giao cho Tong Giam doe Tong Cong ty tien hanh: 
- Thrc hin các thu ti1c c&n thit theo quy djnh cüa Pháp 1u.t d thc 

hin vic phát hành c phiu d tAng vn c ph.n tir ngun vn chñ sr hfru và 
quyt djnh vic xfr 1 s c phiu lé phát sinh. 

• 
- Thirc hin các thu tçic d thay di Gi.y chirng nhn Däng k doanh 

nghiçp ti So Ke hoach  va Dau tu Thanh pho Ha N91; Thay doi Giay Chung 
nhn dAng k cMmg khoán tai  Trung tam Luu k Chi.'mg khoán Vit Nam và 
dng k giao djch b sung ti Si Giao djch Chirrig khoán Ha Ni di vOi s 
hxcng c phiu phát hành thânh cong. 

- Chü dtng sàa dM, b sung Diu 1 Tng COng ty theo quy rno vn diu 
1 tAng them và báo cáo Dai hOi dong Co dông vào phiên h9p gãn nhât. 

Diu 6. Di hGi  üy quyn cho HDQT quy& djnh 1ra chn mOt  Cong ty 
Kiem toan trong danh sach cac cong ty sau theo de xuat cua Ban Kiem soat va 
giao Tang Giám dc k kt hp dng djch v%1 kim toán vâi Cong ty Kim toán 
dugc ch9n d thrc hin kim toán ho.c soát xét Báo cáo tài chInh ban then (6 
tháng) và Báo cáo tài chInh nAm 2021 cUa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp 
lu.t. Danh sách các cong ty bao gm: 

Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 
COng tyTN}IH Ernst & Young Vit Nam 

Is - .A Cong ty TNHH Hang hem toan AASC 
ft. I S A SI Sr. CongtyTNHHKierntoanvatham d!nhgia  ViçtNam 

Dieu 7. Thong qua tii trinh mirc thu lao cho Hçi dong quan tr!,  tieu 
ban thu' k, Ban kim soát nâm 2020 và d xut mfrc thu lao cho nAm 2021 
nhir sau 

A I S Ist A , • • A p 1. Quyet toan thu lao, lirong Hçn dong quan trl,  tieu ban thir ky va 
Ban kim soát nAm 2020: 



a. Hi ding quãn tr, tiu ban thu' k: Tng rnt'rc thii lao, hang närn 2019 
là: 3,81 t dng trong do: 

- Thu lao cho thành viên HDQT không chuyên trách: 

+ Thu lao cho Chü tch HQT: 10 triu ding/tháng. 

+ Thi lao cho các thành viên HDQT khác: 7 triu dng/ngir?i/tháng. 
- Ltro'ng cho thành viên Hi dng quãn trl,  Tiu ban Thir k chuyên 

trách: 

Thirc hin chi trâ theo Quy ch luang cüa Tèng cong ty và thirc hin dung 
theo Ngh quyt s 060602/NQ-CT-HDQT duc Di hi dèng c dông thu?rng 
niên thông qua ngày 06/06/2020. 

b. Ban Kim soát: Tèng mirc thu lao, luong nàm 2020 là: 2,09 t' dng trong 
do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban Kim soát không chuyên trách: 
+ Thii lao cho Trtthng Ban Kim soát: 2 triu dng/tháng. 

+ Thu lao cho các thành viên BKS khác: 1 triu dng/nguO'i/tháng. 
- Ltro'ng cho Ban Kim soát chuyên trách: 

Thc hin chi trã theo Quy ch lucmg cUa Tng cong ty và thirc hin dung 
theo Nghj quyt s 060602/NQ-CT-HDQT duçic Dti hi dng c dong thung 
niên thông qua ngày 06/06/2020. 

c. Chi phi hot dng 2020: Tng chi phi hoat dng 2020 cüa Hi dng quân 
tr và Ban kim soát: 797 triu dng. 

2. JJ xut mfrc thñ lao, hro'ng cho Hi d1ng quãn trj, Ban Kim soát, 
Thu k Hi dng quail tr nãm 2021: 

2.1. D xut Thu lao, hwng cüa HBQT, Tiu ban thu k: 
Dr kin tng mirc thu lao, hang ciia HDQT, Tiu ban thu k näm 2021 là 

2,22 t dng, trong dió: 

- Thu lao cho Thành viên HDQT, Thu k không chuyên trách: 

+ Thu lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dIng/tháng 

+ Thu lao cho các thãnh viên 1-IDQT khác: 7 triu dèng/nguOiltháng. 

+ Thà lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu 
dng/nguO'i/thang. 

- Luo'ng cho Thành viên HDQT, tiu ban thu k chuyên trách: Chi trà theo 
Quy ch luang và các Quy ch ni bt cüa Tng cong ty trên co sà kt qua hoân 
thành san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty, dam báo nguyen tc tc d tang 
luang cüa nguii quãn l không duqc vuçit qua tc d tang luang cüa ngui lao 
dng. 

2.2. D xut Thu lao, hrorng cüa Ban kim soát: 
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Dr kin ting mác thu lao, lucing cüa Ban kim soát nAm 2021 là 2,17 t5' 
dng, trong do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban kim soát không chuyên trách: 5 triu 
dng/nguii/thang. 

- Lucrng cho Thành viên Ban kim soát chuyên trách: Chi trã theo Quy 
ch lizong va các Quy ch nOi  b cüa Tng cong ty trên ccr s& k& qua hoàn thành 
san xut kinh doanh cUa Tng Cong ty, dam bâo nguyen tc tc dO tang lixcing 
cüa nguxi quãn 1 không duçic vircit qua the dthng h.rcing cüa nguäi lao dOng. 

3. Chi phi phc viii hot dyng cua H9i dong quan tr!/  Ban kiem soat: 
D thirc hin nhim vii trong phm vi quyn hn va nghTa vii cüa mInh, HOi 

dong quan trp'Ban hem soat su ding chi phi tuan thu theo cac Quy che ncn bQ 
ma Tang cong ty ban hành. Dir kin chi phI hot dung 2021 cüa HOi  ding quãn 
trj và Ban kim soát: 1,18 t) dng. 

Diu 8. 031 hi dng c dông thông qua k ho3ch chuyn san giao 

dlch tfr UPCOM sang HOSE vi các nOl  dung sau: 
1. Hüy giao dch c phiu CTR trên san UPCOM thuOc  si giao djch 

chüng khoán Ha NOi  (HNX) và dang k niêm yt c phiu CTR ti s& giao djch 
chi'rng khoán thành ph H ChI Minh (HOSE): 

Ten c phiu: Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel 
MA chüng khoán: CTR 
Mnh giá: 10.000 dng 
Loi co phieu: Co phieu pho thong 

- So luqng Co phMu dang k hüy giao djch: Toàn bO c phiu dang luu 
hành và dAng k giao djch trên san UPCOM 
S6 hxçing c phiu dAng k niêm y& ti HOSE: Toàn bO c phiu dA 
phát hành cüa Tng cong ty t3i thii dim niêm yt. 

2. Giao cho HDQT quy& dinh: 
a. Thii gian thirc hin: HDQT chü dng 1a chçn thôi dim thIch hcip 

trong näm 2021 - 2022 d hoàn tt niêm y&, phü hçip vài tmnh hInh thi tnthng 
cháng khoán Va diu kin thrc t; 

b. Quyet djnh giá niêm yet. 
c. Quyt djnh lira chçn dun vj tu van niêm yet chüng khoán. 
d. Quyt dnh và th l các vn d phát sinh lien quan dn thu tic, h so, 

trInh tr dang k niêm y& c6 phiu tai  S& giao dlch  Chüng khoán và các thu tie 
khác có lien quan vài Co quan NhA rnrâc. 

e. Chü dOng quyt djnh di&u chinh Diu 1, Quy chê quãn 1 ni bO trong 
trI.rmg hçxp cn thit và theo yêu câu cüa co quan nhà riuâc CO th.m quyn lien 
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quan dn vic niêm yt c phiu Va HDQT báo cáo 1i DHDCD vâo thai diem 
g&nnh.t

A . Then 9. Di hçn dong Co dong thong qua Quy che to chtrc va hot 
A 9 r A A A A A •& d9ng cua Ban kiem soat. Sau khi duqc Dal  h9l dong co dong thixng nien nam 

2021 thông qua, Ban kim soát Tng cong ty có tráCh thim ban hành Quy ch 
to ch'rc và hot dng cüa Ban kim soát. 

Diu 10. Thông qua vic chap thun Hqp dng, giao djch vói Tp doàn 
Cong nghip — Vin thông Quãn dOi. 

Diu 11. Thông qua ni dung b sung ngành ngh& kinh doanh, Ban hành 
Diu 1, Quy ch nGi  b v quãn trj, Quy ch ho.t dung cüa Hi dng quãn trj 
Tng Cong ty c6 ph.n Cong trInh Viettel. 

1. BJ sung ngành ngh kink doanh: 
a. Kink doanh san giao dick thtro'ng mcxi din tip: 

Ma ngành b sung: Ma ngãnh 8299: Hoat  dung djch vii h trg kirih doanh 
kháC cOn Ii chua cttrçc phãn vào dâu 

Chi ti&: Kinh doanh djch v11 thuong mi din tCr 
b. Tin cong, 1w van 1/net ke, 1w van giam sat 1/it cong cong Inn/i n/ia may 

din gió: 
- S A Ma nganh bo sung: 7110, 4329. 

- Ma ngành 7110: Hoçil d3ng kiln trác và 1w viii kfi thuIt có lien quan 
Chi tiet: 
± Tu vn quãn 1, khâo sat, thit k, xây drng, giám sat, 1p dv an, quân 

lydirandautu 
. .; ., , A • . + Tix van thiet ke, ti.r van giam sat, tir van tham dnh, tir van hem tra hem 

dnh k5 thu3t v phOng cháy và chfta cháy. 
+ Tu vn quãn 1, tu v.n thit k, tu vn giám sat thi cong cong trInh din. 

- Md nganh 4329: Lp dt h thong xây dnng khác 
Chi tiêt: 
+ Thi eông, 1&p d.t h thng phOng cháy chtia cháy 
+ Lp dt h thong thi& bj trong ngãnh xây dirng và xây drng dn ding 

nhu: Thang may, cu thang t%r dung, Các loai cüa tr dng, H th&ig den chiu 
sang, H thng hut biii, H thng am thanh, H th6ng pin mt tthi, cong trInh 
din gió. 

2. Thông qua ban hank Dau l, Quy chi ii3i b3 v quân trj và Quy c/il 
hoz1 d3ng cüa Hi dng qudn trj 
Sau khi ducxc Dai hOi d6ng c dOng thuäng then nm 2021 thông qua, 

Hi ding quãn trj Tng cong ty có trách nhim ban hành Quy ch ni b v 
quan trj, Quy che hoat dçng cua Hçi dong quan trl va quyet dinh,  chi  dao,  giam 
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sat vic Ban diu hành thi.rc hin các thu tVc  thay di däng k kinh doanh cüa 
Tng Cong ty vói Ca quan Nhà rnthc có thrn quyn, ban hành Diu 1 Va cong 
b thông tin theo quy djnh. 

Biu 12. B thim ông Nguyn Thanh Nam vào Hi dng quân trj Tng 
cong ty c phn Cong trInh Viettel cho thii gian con 1i cüa nhim k' 2020-
2025. 

Biu 13. Diu khoãn thi hành: Nghj quyt nay có hiu 1rc k tr ngày k. 
Hi dng quân trj, Ban kim soát Tang Cong ty có trách nhim t chüc trin 
khai thc hin nghj quy& nay.!. 

Nci nhin: 
-UBCK, SâGDCKHN; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Các c dông qua Website; 
- Luu: VT, HDQT; Quãn 03. 

PHAM BINH TRTfNG 
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