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BAO CÁO 
TINH HiNH QUAN TR! TONG CONG TY CP CONG TRINH VIETTEL 

6 TIIANG DAU NAM  2021 

Kinh gCri: 

- 1:Jy ban chirng khoán Nhà nuóc; 

- S& Giao djch chüng khoán Ha Ni. 

- Ten cong ty: Tng Cong ty C phAn Cong trinh Viettel 

- Dja chi lien h: S 6 Phm Van Bach, Yen Hôa, Câu Giay, Ha Ni 

- Din thoai: 0862081111 Email: ir.viettelconstruction@viette1.com.vn  

- Von diu 1: 717.8 18.280.000 dong 

- Ma ching khoán. CTR 

- Mo hInh quãn tr cong ty. Di hi dng c dong, Hi dng quán trj, Ban 

Kim soát vã Tng Giám déc 

- V vic thirc hin chirc nang kim toán nii b: Chixa thirc hin. 

I. Hoyt dng cüa Di hi dng c dông 

Ngãy 23/04/202 1, Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel dã t chüc Dii 

hi dng c dông (DHDCD) thung niên näm 2021, tuân thu trInh tir, quy djnh 

cüa Lut Doanh nghip näm 2020 và Diu I Tng Cong ty. Cii th: 

STT So Nghj quytIQuyt 
Ngày Ni dung 

141NQ-VCC-DHDCD 23/04/2021 

- Thông qua Báo cáo cUa HDQT, 
BDH, BKS; 
- Thông qua vic niêm y& ct phiu 
ti HOSE; 
- Thông qua hgp dng, giao dch 
vài Tp doàn COng nghip — Vin 
thông Quan di; 
- Thông qua vic 1ira ch9n dan vj 
kim toán BCTC näm 2021; 
- Thông qua BCTC näm 2020; 
- Thông qua phucing an phân phi 
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lqi nhun và trich 1p qu5 nAm 
2020; 
- Thông qua mCrc thU lao cho thành 
viên HDQT, BKS näm 2020 và d 
xut mi'rc thU lao cho thành viên 
HDQT, BKS nAm 2021; 
- Thông qua vic b6 sung ngành 
ngh kinh doanh và ban hành Diu 
l, quy ch ni b v quãn tij, Quy 
ch hot dng cUa IHDQT, Quy ch 
hot dng cUa BKS; 
- Mien nhiem thành vien HDQT doi 
vâi ông Nguyn Dmnh Chin; 
- Bu b sung ông Nguyn Thanh 
Nam là thành viên HDQT cho thii 
hn con li cUa nhim k5' 2020- 
2025. 

II. Hi dng quãn trj ("HDQT") 

1. Thông tin v than!, viêii HDQT: 

STT Thành viên 
HDQT 

Chirc VI 

(TVHDQTt4c llp, 
TVHDQTkhông 

diu hank) 

Ngày bAt duIkhông cOn 
là thành viên HDQT/ 

]1TQT dc 11p 
So buoi 

hçp 
HDQT 

tham d 

T5 l tham 
dlyh9p 

Ngày b 
nhim 

Ngày min 
nhim 

Ong Nguyn 
Dlnh Chin 

Chü tjch HDQT (TV 
HIQT không diu 

hành) 
06/06/2020 23/04/2021 06 100% 

2 
Ong Nguyn 
Thanh Nam 

ChU tjch HDQT (TV 
HDQT không diu 

hành) 
23/04/2021 05 100% 

Ong Phm Dinh 
TniOng 

TVHDQT 26/01/2019 11 100% 

Ba Nghiêm 
Phucing Nhi 

TV HDQT không 
diu hành 

06/06/2020 11 100% 

Ong BUI The 
HUng 

TV HDQT 25/04/20 15 11 100% 

6 
Ong Nguyn TAt 

Trumg 
TV HDQT không 

diuhành 
19/6/2018 11 100% 
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2. Cdc cuf3c h9p HDQT va nc3! dung Nghj quyit cáa HDQT: 

Trong 6 thang du näm 2021, HDQT Tng Cong ty C ph.n Cong trInh 

Viettel dA t6 chüc 11 phien hQp (trong do: 01 phiên biu quy& ti cuc h9p và 10 

phien lAy kin b.ng van bàn) thông qua 17 Nghj quyétlQuyét djnh nhm quyt 

djnh các vAn d thuc thAm quyn cüa HDQT. Các ni dung ci th nhi.r sau: 

Phiên hQp 
Hlnh thfrc/ 

Thành phAn 
tham diy 

SO Nghj quyt/ 
Quyt djnh 

NQI dung 
T5 1 
thông 
qua 

Phiên 01: 
Tfr ngày 
15/01/2021 — 
18/01/2021 

Xin kin b&ng 
van bàn 

02/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
18/01/2021 

Thông qua mô hinh tO chic cUa 
TOng Cong ty CO phn Cong trinh 
Viettel 

100% 

Phiên 02: 
Tr ngày 
25/01/2021 — 
27/01/2021 

Xin kin bang 
van bàn 

04/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
28/01/2021 

Phé duyt chU trirang dAu ti.r xay 
di,rng ha tang tram  BTS cho thus 
näm 2021 

100% 

Phiên 03: 
Tir ngày 
02/03/202 1 — 
05/03/2021 

Xin kin bang 
vAn bàn 

06/Q\'c 
HDQT ngày 
05/03/2021 

Thông qua ké hoach tO chCrc 
DHDCD thung niên nAm 2021 

100% 

Phiên 04: 
Tfr ngày 
05/03/2021 — 
08/03/2021 

Xin y" kién bang 
vAn bàn 

08/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
09/03/2021 

Phê duyt chU tnrang dau tu h 
thOng pin mt tryi áp mái ban din 
cho chü mái nAm 2021 

100% 

Phiên 05: 
Tr ngay 
25/03/202 1 — 
31/03/2021 

Xin ' kién bang 
vAn bàn 

10/NQ-VCC-
HDQT ngày 
01/04/2021 

Thông qua tài 1iu h9p BHDC[) 
thurng niên nAm 2021 

100% 

11/NQ-VCC-
HDQT ngày 
01/04/2021 

Thông qua ké hoach nAm 2021 cia 
TOngCôngty 

100% 

11A/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
01/04/2021 

Quyét djnh dau tu nAm 2021 cüa 
TOng Côngty 

100% 

Phiôn 06: 
Ngày 
23/04/2021 

Hçp trrc tiép: 
- HDQT: 5/5 

16/NQ-VCC-
HDQT ngày 
23/04/2021 

Bâu chU tjch HDQT 100% 

Phiên 07: 
Tr ngày 
26/04/202 1 — 
28/04/202 1 

- 

Xin y kién bang 
vAn bàn 

18/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
04/05/202 1 

- Thông qua dan vj kiém toán 
BCTC 
- Thông qua ni dung chia thuâng 
NQL 2020 
- Ban hành Quy ché hoat dng 
cüa HDQT sau khi DHDCD 
thông qua 

100% 

19/NQ-VCC- Trién khai phtrang an phat hành cO 100% 

75' 
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Phiên hQp 
Hinh thud 

Thành phn 
tham thr 

s6 Nghj quytJ 
Quyt djnh 

Nti dung 
Ty I 
thông 
qua 

HDQT ngày 
04/05/2021 

phiu d tang vn C6 phn t& 
nguon von chü s hu 

Phiên 08: 
Tfr ngày 
18/05/2021 — 
21/05/2021 

Xin 9  kin bang 
vAn bàn 

2OAJNQ-VCC-  
HDQT ngày 
21/05/2021 

Phê duyt chü truong tham gia du 
thu và k9 hçip d6ng gOi thu "Thi 
cong xây drng phân thô và hoàn 
thin mt ngoài 395 cAn nhà a tMp 
tAng" thuic dçr an Du tu xây drng 
KDT mâi Hoàng VAn Th%i cUa 
CTCP DAu tu phat trin do thj 
Hoàng Mai 

100% 

Phiên 09: 
Tr ngAy 
2 1/05/2021 — 
26/05/202 1 

Xin 9  kin b.ng 
vAn bàn 

21/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
27/05/2021 

Thông qua chü trucmg dAu ttx xây 
di,rng ha tAng tram BTS cho thuê 
nAm 2021 — Giai doan  2 

100% 

221NQ-VCC- 
HDQT ngày 
0 1/06/2021 

Tri6n khai phuong an phát hành c6 
phiu d8 tang v6n c6 phAn tir 
nguon von chU sâ hüu 

100% 

Phiên 10: 
Tr ngày 
08/06/202 1 — 
11/06/2021 

Xin 9  kién bang 
vAn ban 

24/NQ-VCC-
HDQT ngày 
11/06/2021 

Thông qua ngày clAng k9 cuOi cüng 
nhn c6 tCrc cho c6 dông hin h0u 

100% 

Phiên 11: 
Tfr ngày 
24/06/202 1 — 
28/06/2021 

Xin 9  kiM bang 
vAn bàn 

26/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
28/06/202 1 

Phé dut diu chinh Quy& toán 
Qu5 tiên Iucing thirc hin nAm 
2019 

100% 

27/NQ-VCC-
HDQT ngày 
28/06/202 1 

Phê duyt Quy& toAn Qu' tin 
lucing thirc hin nAm 2020 

100% 

28/NQ-VCC- 
HDQT ngày 
28/06/202 1 

Thay d81 nOi  dung GCN clang k9 
doanh nghip (Thng v6n sau dçit 
phát hành có phiu) 

100% 

3. Hort d3ng gidm sat cüa HDQT d61 vol Ban T6ng Gidni dác: 

Can cCr Diu 1 Tng Cong ty, Quy ch ni b v quãn tn cong ty và Quy ch 

hot dng cüa HDQT, HDQT d thirc hin giám sat Ban Diu hành th chrc trin 

khai và th%rc hin cac Nghj quyt ci'ia DHDCD, HDQT cüng thu vic chi ctao, dièu 
hành hoat dng san xu& kinh doanh cüa Tóng Cong ty djnh k' và dt xut. 

Trong 6 thang dau nAm 2021, HDQT d thirc hin tót vic giám sat vâ chi 
dao Tng Giám d6c và Ban Diu hãnh trong vic: 

V' Co các phucmg an kinh doanh san sang cho tInh hInh din bin phirc tp cüa 
djch bnh Covid-19; chInh sách giá mua ban din nAng Krcmg mt tthi mái nhà 
nAm 2021; bin dOng giá 4t 1iu xây dirng. 

8. 
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V' T chrc thirc hin có hiu qua cong tác phOng chng Covid-19, dam bâo an 

toãn src khôe cho nguii lao dng trong nuOc va ti cac thj tmè'ng. 

V Trin khai quyt 1it, có tr9ng tam các dir an du tu h t&ng cho thuê. 

V' Trin khai các nghj quyt cüa DHDCD, HDQT. 

4. Hoçit tt9ng cáa các ithu ban thu3c H3i &ng quãn trj: 

Tiu ban Thu k HDQT h trq HDQT trong vic t chtrc các phiën h9p 

HDQT, t chrc h9p DHDCD thung niên; dam bão hoat dng nhu cong b thông 

tin, ... tuân thu dung quy djnh cüa pháp 1ut, Diu 1 và các Quy ch cüa Tang 

Cong ty cüng nhu cung cAp thông tin phü hçp, dy du, chInh xác, kjp thi. 

III. Ban kim soát ("BKS"): 

1. Thông tin v thành viên BKS: 

STT 
Thành vien 

BKS ChCrc vi 
Ngày bt 

du/không là 
thành viên BKS 

Trmnh d 
chuyên mon 

S bui 
h9p tham 

dir 

T lé 
tham diy 

hp 

1 
Ong NgO Quang 

Tue Truthg BKS 
Bt du 

19/06/2018 
Ci:r nhân Tài 

chInh ngân hang 
2/2 100% 

2 Ong Phm 
HngQuân Thành viên Bt du 

19/06/2018 
Thac s kê toán 2/2 100% 

3 Ba Mai Thi Anh Thành viên 
Bat du 

19/06/20 18 Cr nhân k toán 2/2 100% 

2. Cuôc Izç'p cüa BKS: 

Trong 6 thang du nàm 2021, BKS dà tin thánh 02 phiên hcp. NOi  dung cii 

th nhu sau: 

Phiên hçip ThànhpIztn 
tham 4 

Ni dung cu?ic  hpp 
biêu quyêt 

Phiên 1: 

Ngày 05/01/2021 
3/3 

- Thm djnh dánh giá Báo cáo tãi chinh hçrp 
nhAt näm 2020 cUa Tng Cong ty. 
- Giám sat cong tao chuan bj h scY cüa 
HDQT/BDH/BKS lien quan baa cáo DHDCD 
2021, tp trung vao cáo nOi  dung theo quy djnh. 
- Dánh giá cong tác tuân thu các quy djnh cUa 
Pháp luatl Dieu l/phân cp/Uy quyén eQa 
HDQT/BDH và cáo vj tn quãn 1' khác. 

100% 
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Pizien Iip Tliàn/iphân 
wm dii' 

. N91 dung cuc hçip TjI 
bilu quyit 

- Xây dmg Dir thão quy ch th chCrc vã hoat 
dng cUa BKS trInh DHDCD (theo Lu2t so 
50/2020/QHJ4 và Thông tit 116/2020t17"-BTC). 
- Xây dirng h tMng quãn frj dti 1iu lam cY 
sr giám sat theo ké hoach  tháng/quyVnAm. 
- Phân tIch dánh giá d an h thong khung 
quán frj rUi ro cüa Tng Cong ty theo các tiêu 
chuân. 
- Dánh giá két qua hoat dQng cüa BKS näm 
2021, xây drng ké hoach hoat dQng nni 2021. 

Phien 2: 

Ngày 05/04/2021 
3/3 

- Th6ng nMt Ban hành K hoch boat dng cUa 
BKS nm 2021 và Quy ché hoat dng cüa BKS 
theo Lut Doanh nghip mói sau khi da thông 
qua DHDCD. 
- Giám sat, dánh giá, kêt qua hoat  dng cüa 
Téng Cong ty nâm 2020 báo cáo DHDCD 
thumg nin näm 2021: Thdm djnh báo cáo 
tIn/i hInh hogt d5ng cza Iff)QT, Báo cáo két 
qua /dnh doanh và Baa cáo tài chInh cáo Ban 
a'iu bàn/i; Báo cáo kit qua boat 45ng BKS 
2020; 
- Thçrc hin thm dinh Báo cáo tãi chfnh hçrp 
nMt nàm 2020 và Qu 112021 eUa Tng Cong 
ty truàc và sau kiém toán dclp. 
- T6 chc giám sat chuyên áê lTnh c du tir, 
cong ncr, ton kho mvc  dich nhn din vn d rüi 
ro, tIm nguyen nhân vâ dê xuát giãi pháp. 
- Kiem tra vic tuan thU cac quy trinh, quy djnh 
và cMp hãnh pháp Iuât tai  02 dan vj Chi nhánh 
t' 

100% 

3. Hoqt d3ng gidm sat cüa BKS do! vii HDQT, Ban Diu han/i và cO dông: 

Giám sat vic thirc hin Nghj Quy& cüa DHDCD: 

+ Mc dü tInh h'mh djch bnh Covid 19 càng ngày càng phrc t?p;  tuy nhiên, 

trong 6 thang du nn 2021, HDQT, Ban Tng Giám dc cüa Tng Cong ty d 

rt n 1c diu hãnh quyt 1it hoãn thành vucYt k hoach Va thng trLrO'ng trên 50% 

các chi tiêu kinh doanh, tâ.i chInh so vài cüng kS',  các hoat dOng dam báo an toãn 

và phát trin ngun v6n theo dng Nghj quyt. 

- Giám sat HDQT: BKS tham gia các phiên hQp cUa HDQT; tó chirc giám sat 

cong tác th chirc DHDCF) thu&ng niên näm 2021; giám sat vic phé duy the dir 

an du tix thuc thm quyn cUa HDQT; giám sat vic tuãn thU Nghj quy& cUa 

DHDCE) vâ vic cong bó thông tin xem xët các hçip dng, giao djch vâi nguYi Co 

C 

2/ 



DHDCD và vic cong b thông tin xem xét các hcip dông, giao djch vâi ngui có 

lien quan. 

- Giám sat Ban Diu hành: 

+ Hoat dng cüa Ban Diu hành th%rc hin tuân thu nghiêm Nghj quyt và chiên 

lu?c cüa DHDCD nàm 2021; kt qua da n 1irc hoàn thành các chi tiêu san xuât 

kinh doanh, tài chInh viiçlt k hoach và tang tnthng trên 50% so vOi cüng ks'; v 

phucmg huing th?c hin k hoach 6 thang cui nãm 2021, Ban Diu hãnh dã chi 

rO muc lieu, each thrc, djnh huóng ngun vic d hoàn thành k hoach. 

+ Luôn coi trong vic áp diving khoa hçc Cong ngh vào trong linh vic quán l: 

dua h thng cãi tin quy trInh Lean six sigma; h thng ISO 31000 v quãn trj 

rüi ro và h thong BI&DW phãn tIch diu hãnh. 

+ Diu hành mçi hoat dng sn xuAt kinh doanh dam bão trên nguyen tc tuân 

thu quy ch, quy trInh và thucing ton pháp 1ut. 

- Giám sat c dong: Giám sat v lqi Ich cüa các c dong lin và nhUng nguii 

có lien quan thông qua các hçp dng giao djch, ban dAu giá. 

- Giám sat các hcip dng giao dch vOi cac ben lien quan theo quy djnh. 

4. Sy'ph6i hpp Iioçit dng gifra BKS dái vói hoçit tang cüa HDQT, Ban Diu 

hành và cdc can b quãn 1j khác: 

4.1. Phi hcip boat dng vâi HDQT: 

Luôn dam báo ngun thông tin giüa hoat dng HDQT và BKS lam ca sâ 

giám sat thire hin theo Nghj quyt DHDCD. 

- Xây dirng h thng dU 1iu giám sat, c1 cao cong tác quail trj rüi ro, nb.n 

din nguy Co tim An ãnh huông dn vic thrc hin Nghj quyêt. 

4.2. Phi hçp boat dng vOi Ban Diu hành: chñ dOng phi hgp chat che và 

thuông xuyen trong qua trInh thrc hin hoat dng chuyen mon. 

4.3. Phi hp boat dng vi các can b quân 1 khác 

Thuông xuyen giám sat theo các chuyen d, lTnh virc barn sat ké hoach và 

ni dung trong qua trinh trin khai trên co sà các don vj cung cAp di lieu, cánh 

báo nguy co trong qua trinh nhan din vAn d&. 

5. Hoit t43ng khác cüa BKS: 

- Giám sat boat dng các giao djch di vâi ngithi có lien quan. 
- Tim hiêu Pháp lut, tham gia các khóa hçc nâng cao trInh d chuyên môn, 

\ O 

)NG 

c 
ON' 

VIE 

IAJ 
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k5 näng, nghip viii chuyên sâu phân tIch, quán tn. 

IV. Ban diu hành 

STT Thành viên Ban diu hành Ngày tháng 
näm sinh 

Trmnh di 
chuyên mon 

Ngày bô nhim/ 
min nhim thành 

viên Ban diu 
hành 

I Ong Phm DInh Tnring 02/06/1979 Thac 
B nhim ngày 

07/04/2017 

2 Ong Lê Htru Hin 10/01/1966 Thc 
B nhim ngây 

10/08/2018 

3 Ong BÜI Th Hung 10/10/1974 Thac 
B6 nhim ngây 

19/10/20 18 

4 Ong Nguyn Huy DUng 09/11/1979 Thac 
B nhim ngày 

27/02/2020 

5 Ong Nguyn Thai Hung 10/02/198 1 Thac 
B nhim ngày 

13/04/20 16 

6 Ba Dão Thu Hin 27/10/1980 Thc 
B nhim ngày 

22/03/20 17 

V. K toãn truö'ng 

Hç và ten Ngày tháng näm sinh 
TrInh d chuyên mon 

nghip vi 
Ngày bli nhim/ 

min nhim 

BUi Duy Bão 14/01/1982 Cr nhân 
B nhim ngày 

30/11/2017 

VI. Dào to v quail trj cong ty 

TInh den ngày 30/06/2021, Tng Cong ty dã có 02 dai  din Hi dong quãn 

trj, Ban kim soát, Ban diu hành di.rqc cp chüng chi dào tao  v quãn trj cong ty: 

Ong Nguyn Tt Trung — Thành viên HDQT; 

- Ong Ngo Quang Tu — Trtx&ng Ban kiêm soát. 

VII. Danh sách v nguM có lien quan cüa Tong Cong ty 6 tháng dâu nãm 

2021 và giao djch cüa ngirôi có lien quan cüa cong ty vói chInh Tong 

Cong ly 

1. Dan/i sách vc ngithi có lien quan cüa Tang Cong ly: 

Chi tit theo Phu 1ic 01. 

2. Giao d/ch gifta Tong COng ty vol ngut51 cO lien quan ella TOng Cong t hoc 
githi Tong Côngly vol cO dOng Jon, ngu)ln5i b ngin31c011ên quan ella ngirOl 

75 
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PH 
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ni b: 
Chi ti& theo Phu luc 02. 

3. Giao djch gifra ngtthi n3i b5 T6ng Cong ty, ngu'?ri có lien quan cüa ngithi 
njfl b5 vii cOng ty con, cong ty do Tong Cong iy nm quyn kiEm soát: 
Không có. 

4. Giao djclz gifra T6ng Cong ty vó'i các d6i 1w9ng khác: Khong có. 

4.1. Giao djch giüa Tng Cong ty vo'i cong ty ma thành viên HDQT, thành viên 

BKS, Tng Giám dc và ngui quãn 1 khác dã và dang là thành viên sang 1p 

hoc thành viên HDQT, Giám dc (Tng Giám dc) diu hành trong th?ñ gian ba 

(03) näm tth li day (tInh ti thi dim 1p báo cáo): Không có. 

4.2. Giao djch giüa Tng Cong ty vâi cong ty ma ngui có lien quan cüa thành 

vien HDQT, thânh viên BKS, Tang Giám dc và ngui quàn l khác là thành viên 

HDQT, Giám dc (Tng Giám dc) diu hành: Không có. 

4.3. Các giao djch khác cüa Tng Cong ty cO th mang 1i lqi Ich vat  chit hoac 

phi vat  cht di vâi thành viên HDQT, thành viên BKS, Tang Giám dc và ngui 

quán l khác: Không có. 

VIII. Giao d1ch c phiu cüa ngtrôi ni b Va ngtro't lien quan cüa ngtrôi ni 

b 6 tháng du näm 2021 

1. Danh sack ngithi n3i b3 và ngw4i có lien quan cáa ngw&i n?31  b 

Chi tit theo Phu luc 03. 

2. Giao d/ch cüa ngwqi n3i b vâ ngirôi có lien quan dôi vol c6phiEu cüa 
Tong Cong ty 

STT 
Ngtrôi thiyc hin 

giao djch 

Quan h vOi 
nguoi ni b 

S c phiu s 
hUu dâu kS' 

S c phiu s& h&u 
cui k' L do tang, 

giam So co 
phieu 

Tylç 
So co 

. 
phieu 

T1 

BUi Th Hung 
Thãnh Vifl 
HDQT kiêm 
PTGD 

48.520 0,07% 86.853 0,093% 

- Mua: 20.800 CP 
- Nhân: 17.533 
CP phát hành do 
CTR thçrc hin 
tang vn CP ti 
ngun vn CSH 
vci t 1 29,458% 

2. Ngô Quang Tu Trirmg BKS 2.903 0,00% 4.646 0,005% 

- Mua: 800 CP 
- Nhân: 943 CP tr 
phát hãnh do CTR 
th',rc hin thng vn 
CP tir ngun vón 
CSI-I vói t' 1 
29,458% 

G T 
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STT 
Ngu*i thic hin 

giao djch 

Quan h VOl 

ngirô'i ni ho 

St ci phiu sO 
hüu du k' 

S6 Co phiu sO hthi 
cuOi k5' Ly do tang, 

giãm So Co 

phieu 
, Tylç So co 

phiu T 1 

3.  NguynHuyDüng PhOTGD 12.016 0,02% 26.171 0,028% 

- Mua: 8.200 CP 
- Nhân: 5.955 CP 
phát hành do CTR 
thchintAngv6n 
CP tr ngun v6n 
CSH vôi t' I 
29,458% 

4.  Lô HUu HiM Phó TGD 36.164 0,05% 63.817 0,069% 

- Mua: 17.000 CP 
- Nhn: 10.653 
CP phát hanh do 

TR thi,rc hin 
tAng v6n CP tir 
ngun vn CSH 
vâi t 1 29,458% 

5.  Dão Thu HiM Phó TGD 25.126 0,04% 32.527 0,04% 

-Dngk5'muatr 
24/6/2021- 
23t712021. 
- Nhfr 7.40 1 CP 
phát hAnh do CTR 
thc hin tAng v6n 
CP tr ngun vtn 
CSH vôi t' I 
29,458% 

6.  NguyM Thai Htrng PhO TGD 39.921 0,06% 58.380 0,063% 

- Mua: 6.700 CP. 
- Nhn: 11.759 
CP phAt hAnh do 
CTR th%rc hin 
tAng vn CP tü 
ngun von CSH 
vôi t I 29,458% 

7.  BAng Thj Qu'nh 

Ngtrii lien 
quan den TGD 
Phm DInh 
Truong 

52.181 0,07% 163.610 0,176% 

- Mua: 74.200 CP 
- Nhn: 37.229 
CP phát hành do 
dR thtrc hin 
tAng vOn CP tir 
nguOn vOn CSH 
vol t' 1 29,458% 

8.  D Thj Trà My 

Nguôi lien 
quan defl 
Truâng BKS 
Ngô Quang 
Tuç 

0 0% 35.954 0,039% 

- Mua: 3 1.300 CP 
- Nhn: 4.654 CP 
phát hành do CTR 
thc hin tang vOn 
CP tit nguOn vOn 
CSH vol t' I 
29,458% \' 

IX. Các vn d cn liru khác: Không  có
>.
,,t/' 

No'i nh1n: C I,  

- Nhu trên; 
- HDQT,BKS,BDH;

,Jy, ghi r 
TONG CONG TV 

- Luu: HDQT. Anh 06.
:2

COPHAN 

*  CONG ThiN 

%JETTEL  d 
1 ìNH. W''  

Nguyen Thanh Nam 

I BONG QUAN TRJ 
" envadongd*du) 
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