
CO PHAN CQNG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
IETTEL Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

TT-VCC Ha Nôi, ngày  0tb  thang,/O nám 2021 

CONG BO THÔNG TIN BAT THUONG 

KInh gui: 

- liJy ban chirng khoán Nhà nuó'c; 
- Sâ Giao djch Chung khoán Ha Ni. 

1. Ten t chtrc: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

- Ma chtng khoán: CTR. 

- Dja chi lien h: S 6 Pham Van Bach,  Yen Hôa, CAu GiAy, Ha Ni. 

- Diên thoai lien he: 086.208.1111 

- E-mail: ir.viette1construction@viette1.com.vn.  
2. Ni dung thông tin cong b: 

Ngay 25/10/2021, Tang Cong ty C phn Cong trmnh Viettel (Cong ty) da 
nhan duc cong van s 5962/UBCK-PTTT ngày 06/10/2021 cüa Uy ban Chüng 
khoán Nhà nuóc v/v h so thông báo t 1 SI-INN ti da cüa Tng Cong ty C 
phn Cong trinh Viettel. 

Theo do, h so thông bão t l sâ hthi nuàc ngoài ti da cüa Cong ty 6' mirc 
49% dy dü, hcip 1 theo quy djnh tai  Nghi djnh s 155/2020/ND-CP ngày 
3 1/12/2020 cUa ChInh phu. 

3. Thông tin nay a thrcrc cong b trên trang thông tin din tfr cüa Cong 
ty vào ngày 25/10/2021 tai  duàng dan: http://congtrinhviettel.corn.vn  

Chüng tOi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn 
toàn chu trách nhim truâc pháp luat v ni dung các thông tin dà cong b. 

Ncri n/ian: 

- Nhis trên; 
- Li.ru: HDQT. Anh03. 

Dai din t chüc 
Ngthi duçic üy quyn cong b thông tin 

Tài 1i?u dIn/i kern: 
- Cong van s6 5962/UBCK-PTVF ngày 
06/10/2021. 

Nguyen Ngpc Anh 



S: 9.2/UBCK-PTfT 
V/v h si thông báo t I SHNN ti da cUa 

ô phn Cong trmnh Viettel 

nhgri: 

BO TAT ciiiNii CQNG HOAXA HOI CHtJ NGIITA VI?F NAM 
UY BAN CHUNG KHOAN NRA NUC D(c 1p - Tr do - H3nh phüc 

Ha Nói, ngày% tháng /Onám 2021 

rONGcÔNCTYcÔNGTR1NHVWT1EL 

Chuyê'iv  

- Tng Cong ty Co phân Cong trmnh Viettel 
- Trung tam Li.ru k Chirng khoán Vit Nam 

ChIrng khoán Nhà nuóc (UBCKNN) dâ nhn du?c ho so thông 
báo t' 1 s h&u nuOc ngoài tôi da cüa Tong Cong ty Co phân Cong trInh Viettel 

A 9 0 A 9 A • A (Cong ty) o mizc 49/0 day du, hqp lç theo quy dnh ti Ngh4 dnh so 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mt 
so diêu cüa Lust Chüng khoán (Nghj djnh so 155/2020/ND-CP). 

D ng Cong ty cong b thông tin v t 1 s hftu nuóc ngoài ti da theo 
quy djnh ti khoán 2 Diêu 13 Thông tu so 96/2020/TT'-BTC ngày 16/11/2020 
cüa B trithng B Tài chInhhuâng dn cong bO thông tin trên thj tnrông chirng 
khoan de nha dau tu tuan thu theo dung quy dnh phap luat  hien hanli ye ty lç so 
hüu nuâc ngoài trên th truông chüng khoán Vit Nam. 

D& nghj Trung tam Luu k Chüng khoán VietNam thirc hin cp nht, 
diêu chinh trên h thng ye t' 1 sà hru nuóc ngoài tOi da tai  Cong ty theo quy 
djnh tai  khoãn 4 Diu 142 Nghj djnh s 155/2020/ND-CP. 

UBCKNN thông báo d Cong ty, Trung tam Liru k Chi.'rng khoán Vit 
Nam và các don vj lien quan bit va thrc hin theo dung quy dlnh./. 

NoinhIn: 
- Nhu trôn; 
- Chü tjch UBCK (d b/c); 
-ViIGSDC; 
-ViQLCB; 
-ViIPC; 
- SGDCK HN; 
- Luu: VT, PflT (09b). 

TL. CHU T!CH 
KT. V11 TR1JNG 

VIJ PHAT TRIEN Till TRUNG CLI1NG KHOAN 
P TRIJöNG 
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