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cQNGHOAXAHQIcHUNGHIA VIETNAM 
TONG CONG TY CP CONG TRINH VIE1TEL Bc 1p — Ti do — Hnh phüc 

S& 12/BB-VCC Ha Ni, ngOy 22 tháng 04 nàm 2022 

BIEN BAN HOP BA! HO! BONG CO BONG THU'O'NG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY CO  PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Don vi: Tdng Cong ty cdphdn Cong trinh Vie/tel 
Giy dàng kj5 kin/i doanli sii: 0104753865 do S& KI hoqch và Ddu tu TP Ha 
Nçi cá'p ngày 09/06/2010 và dáng kj2 thay di lan tlth' 16 tgi ngày 02/08/2021. 
Try sO' chink: So' 1 Giang VOn Minh, Kim Md, Ba Dlnh, Ha N5i 

Vào hi 09h00 horn nay, ngày 22 tháng 04 näm 2022, ti Hi tnthng tAng 
15 tôa nhà Viettel, s 1 Giang Van Minh, Phu'ng Kim Ma, Qun Ba DInh, 
Thành ph Ha Ni, Tng COng ty c phAn Cong trInh Viettel dã t chirc h9p D?i 
hi dng c dông thu'ing niên näm 2022. 

Din bin và ni dung Dai  hi nhu sau: 
A. KHAI MAC BAI HOI.  

1. Ong Lê Tr9ng Cuong — Din chirong trInh d giâi thiu dai  biu v dir Dai 
hi. Dai  bi&i gm cO: 

• Dai biu di din Cong ty mc - C dông Tp doàn Cong nghip - Vin 
thông Quân di: 
Ong Ba Nghiêm Phuong Nhi — Trnng ban DAu tu Tài ChInh - Tp doàn 
Cong nghip — Vin thông Quân dci. 

- Ong D Mnh Hung — Chü tjch Cong ty — Cong ty TNHH Cong ty TNHH 
nhà rnz9c mt thành viên Thirong mi và xut nhp khAu Viettel. 

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

• Dii din Hi dng Quán trj, Ban kim soát, Ban diu hành, các khách môi 
PhOng, Trung tam trrc thuc cüa Tng Cong ty. 

• Các Qu vi c dOng cUa Tng Cong ty. 
2. Di hi da nghe ông Ong Nguyn Thanh Tun - di din Ban thAm tra tu 

each c dong d9c Báo cáo thAm tra tu' each c dông tham dr Di hi. Ni dung 
báo cáo nhu sau: 

Tng s c phAn có quyn biu quy& cUa Tng cong ty là 92.923.873 c 
ph An. 

Tng s c dông và ngir?i di din di.rçic üy quyn cüa c dOng có mt tti 
Di hi ti thyi dim khai mtc là: 95 c dOng, dti din 67.76 1.887 c phAn có 
quyn biu quyt; chim 72,92% thng s c phAn có quyn biu quyt cüa Tng 
Cong ty. 
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Theo quy djnh ti Diu 1, cuc hp Dai  hi dng c dong duqc tin hânh khi 
có s c dong dr hçp dai  din It nht 50% tng s c phn có quyn biu quy& 
cüa Tng Cong ty. Nhu vy, Di hi dng c dông thung niên näm 2022 cüa 
Tong Cong ty c phn Cong trInh Viettel dà dü diu kin d tin hành. 
3. Di hi dä biu quyt và nht trI thông qua s 1ixçng và thành phn Doàn 

Chü tjch vâi t 1 biu quyt 100 %. Doàn Chü tjch gm: 
- Ong Phm DInh Tnrng - ChU ta/Chü tjch doàn 
- Ong Büi Th Hung - Thành viên 
- Ong BUi Duy Báo - Thãnh viên 

4. Ei hi dà biu quy& và nht trI thông qua sé lucing và thành viên Ban 
Thu k, Ban kim phiu vOi l biu quyt 100 %, cii th& 

• Ban Tlzwkfi: 
Ong Phm Hng Quân - Tnrông ban 
Ong Nguyn Xuân Thành - Thành viên 

• Ban Kiln, pllilu: 
- Ong: Nguyn Thanh Tun - Trwing Ban 

Bà:NguynNg9cAnh - Thânh viên 
Ong Lê EXrc Thjnh - Thành viên 

- Ba: Doàn Thj Thanh - Thành vién 
Ba: D Thj Huyn Trang - Thành viên 

5. Di hi d biu quyt và nht trI thông qua Chucing trinh Dai  hi, Quy 
ch lam vic cüa Di hi vói t l biu quyt là 100 % thng s c ph.n có quyn 
biu quy& có mt tai D?i hi. 

B. NOT DUNG DAI HO!.  
I. Trinh bay các Báo cáo, tó trmnh duo?c  trinh bay tai Dai hôL  
1. Ong Bñi Th Hing — Thành viên HDQT kiêm Phó Tng Giám dc Tong 

Cong ty thay mt HDQT trInh bay các ni dung: 
- Báo cáo cüa HDQT v kt qua hot dng 2021, djnh huàng näm 2022; 
- Ti trInh v vic thông qua mi'rc thu lao cho thành viên HDQT và BKS 

näm 2020 và d xut mirc thu lao cho thành viên HDQT và BKS näm 2022; 
- Th trmnh sira di, b sung ngành ngh kinh doanh; 
- Th trInh v vic sira di Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 

quy ch quán trj ni b. 
2. Ong Phm Dinh Trthng — Thành viên HDQT kiêm Tng Giám dôc Tong 

Cong ty trInh bay: 
- Báo cáo cUa Ban diu hành v kt qua hoat dng kinh doanh nãm 2021 và 

k hoach kinh doanh nàm 2022; 
- Th trInh cUa HDQT v chap thun Hcip dng, giao djch vâi Tp doàn 

Cong nghip — Vin thông Quan dOi. 
3. Ong BUi Duy Báo — K toán tru&ng Tng Cong ty trInh bay t trInh: 
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- Ti trInh cüa I-Ii dng quãn trj v vic thông qua Báo cáo tài chInh dã 
dir ye kim toán näm 2021; 

- T trInh cüa HDQT v phucxng an phân phôi lqi nhutn và trIch 1p các 
qu5 näm 2021. 

4. Ong Ngo Quang Tu - Trithng Ban Kim soát trInh bay: 
- Báo cáo cüa Ban kim soát tai  DHDCD thtthng niên näm 2022; 
- To trInh ira ch9n dGn vi kim toán Báo cáo tãi chInh näm 2022; 
5. Pham DInh TrixOng — Thành vien HDQT kiêm Tng Giám d6c Tng 

Cong ty trInh bay tO trinh min nhim và bu thành viên HDQT cho thOi gian 
cOn lai nhiêm kS'  2020-2025. 

II. Thdo luân cdc v€fn d tl,uôc nôi dunj Dcii ho! 
1. Tom tt cac kin phát biu tháo 1un cüa cô dong: 
- C dông: Bñi Xuân Hñng 
Câu hôi: K hoach nàm 2023 dir kin dAu til bao nhiêu tram BTS? 
Doàn CI,ü tjchi giái clap tIuc mc cüa cô dông: 
K hoach näm 2022 thuc hiên ducic 2.500 tram BTS, dr kin du tu 2.500 

tram BTS mi näm dn näm 2025. Ngoài ra, Cong ty së du tu them h thóng 
cap quang cho thuê. 

- Co dông: Minh Tot' 
Câu hôi 1: Máng xây drng thI Cong ty së thi cOng EPC hay chIa khóa trao C 

tay hoac  hInh thirc nào? cOi 

Câu hOi 2: Vói vic tht cht v6n cho mãng Bt dng san thI có ânh huOng 
dn k hoach phát trin máng xây dirng trong tucing lai? 

Câu hOi 3: Cong ty cO ' djnh sr dung them thAu phii cho máng nay không? 
Doàn c/ia Ic/i Ira ku: 
Câu hOi 1: Cong ty dü nàng lrc d lam turnkey, ngoài ra Cong ty së h tr 

mãng thU tiic pháp 1 cho linh vrc xây drng. V B2B, näm 2022 Cong ty ngoài 
thixc hin xây thô sê lam hoàn thành vã cung c.p giâi pháp tich hçxp. 

Câu hói 2: Máng xây dirng 0 Vit Nam dir kin tang trirOng mi näm 7% do 
vy quy mô thj truOng rt iOn. Cong ty s tp trung vão thj trirOng xây dirng 
ngtrOi dan và xay dirng cho doanh nghip. Doanh thu xây dirng dir kin mi näm 
tang 70% dn näm 2022 

Câu hOi 3: Cong ty tap  trung thrc hin vào phn ct lOi, các hoat dng dcin 
gián së thuê thAu phii theo tiêu chun ch.t iirçing cUa Cong ty. 

- CO dông: Hoàng Anh TU 
Câu hOi 1: Cong ty cp nhat tin dO dir an d&u tu trV sO Tng Cong ty? 
Câu hôi 2: COng ty lam th nào di phó vOi vic leo thang giá nguyen vat 

lieu du vâo? 
Doàn c/ia tic/i Ira 1ô'L 
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Câu hOi 1: COng ty së mua tài san hInh thành trong tuGng lai (Co d.t Va Xây 
drng tôa nhà), d1r kin cui näm 2024 së hoàn thành. 

Câu hOi 2: Cong ty có chui nhà cung l'rng vâi quy mô lan, ciing vài vic 
dra ra dx doán giá vt lieu se giüp Cong ty kim soát thrcic giá dAu vào. 

- C dông: Nguyn Dü'c Quang 
Câu hOi 1: Biên lçii nhun mãng h thng cho thuê hin tai  rt t&, vic lam 

phát giá nguyen vt lieu có ánh huang dn biên lqi nhu@n mãng nay khong? 
Câu hôi 2: Tim näng tang twang máng TOT, 5G? 
Jioàn c/,ü tic!, Ira l&i: 
Câu hOi 1: K hoch dã có ti du nàm d Cong ty tInh toán giá và mua sm 

nguyen vt lieu, giãm thiu vic bin dng giá dAu vào. Do vy biên igi nhun 
së duçic dam bão. 

Câu hOi 2: Các nhà mng sê dAu tu manh  vào 5G day là c hi lan cho phát 
trin cüa Cong ty. Cong ty d chun bj chin luc, con ngui, vn và cOng cii d 
don du sir  büng n cüa mãng lOT, 5G. 

- C dông: Hào 
Câu hOi : K hoach lqi nhun näm 2022 hoi khi8m tn? 
Doàn c/ia tic!, Ira là'!: 
K hoach loi nhun 517 t' là hoàn thành chin liroc 5 näm. Biên loi nhuân 

cüa Cong ty khoãng 5% nên vâi k hoach doanh thu 8.500 t' thI lçii nhun dt 
517 t'. Tuy nhiên, COng ty phn du sC dat  10.000 t' doanh thu nàrn 2022 khi 
do lçii nhun së tang them. C t1rc dr kin së trén 20%. 

- C dông: Nguyn Dfrc Hoàng 
Câu hOi 1: Cong ty con gi k hoach nhan tram BTS tr Viettel khOng? 
Câu hOi 2: Cong ty se d&u tu manh  tram BTS a khu virc nâo? Giã cho thuê 

tr?m? 
Doàn clzü ljch Ira là'!: 
Câu hOi 1: Cong ty vn mong mun nhn tram tr Viettel, tuy nhiên hin tai 

chua thrc hiên duc vn d nay. 
Câu hOi 2: Cong ty së du tu tram tai  cã thành th và nOng thôn. Giá cho thuê 

tram khoãng 7 triu/tramItháng. 
- C dông: Minh ngu'Oi du'qc Uy quyn cüa c dông 
Câu hOi 1: Chin luqc phãt trin máng xây dirng B2C? 
Câu hOi 2: VI sao két qua cUa màng giãi pháp tIch hqp trong qu 1 tang 

trixâng thAp? 
Doàn c/,ü Licl, Ira là'!: 
Câu hOi 1: Hin nay, chua cO don vj dü lan trong mãng xây drng dan dvng. 

Cong ty së t.p trung th math  cüa mInh d thrc hin máng nay bao gm tu vAn 
thit k, xây dirng vâ ban giái pháp tIch hcp và ni thAt cho các can hO. 
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Câu hói 2: Giãi pháp tIch hçrp thI Co phn näng lu'qng tái tao  vn ch chInh 
sách giá din cUa nhà nixâc d cO ngun vic và doanh thu. Do vy doanh thu 
mãng nay tang trining am trong qu 1. 

III. Biu cii', bilu quvlt và côn b6 kEt qua 
Truâc khi bAu cir, biu quyt, Ban Thm tra tu cách c dong cong b Báo 

cáo kt qua thrn tra tu each c dông th?yi dim truic khi bu cir và biu quy&. 
NOi dung nhu sau: Tng s c dOng có mt truâc thii dim bu cU, biu quyt là 
107 c dông, dai  diên cho 67.859.898 c ph.n cO quyn biëu quyt, chirn 
73,03% tng sé c phn cO quyn biu quyt có mtt tai Dai hi. 

Ong Nguyn Thanh TuAn — TruOrng ban kim phiu thay mt Ban kiêm 
phiu d9c Quy ch bAu cü, huàng dn c dong th thüc bu cir. Di hi da biêu 
quyt và nht trI thông qua Quy ch bu cr vói t 1 tan thành là 100%. 

Dai hi dà biu quy& và nhAt tn thông qua danh sách bu ctr vOi t l tan 
thành là 100% 

Ni dung thu sau: 
- S lucrng thành viên HDQT nhim k' 2020-2025 cn bu b sung: 02 

thành viên. Trong dO CO 01 thành viên dQc 1p HDQT. 
- Nguyen tc xác djnh ngui trüng ccr: Ngui trüng cir &rqc xác djnh theo 

s phiu biu quyt tInh tr cao xung th&p, bat d.0 tü 1.rng cü viên có s phiu 
biu quy& cao nhat cho dn khi dü s thành viên HDQT cn bu. 

- Danh sách rng cr viên HDQT gm: 
> Ong: lJ Manh  Hung — Thành viên HDQT 
> Ong: Nguyn Quang Khãi — Thành viën dc 1p  HDQT 

Dai hi dä tin hành bu cr và biu quyt thông qua các báo cáo và t1 trinh. 
Dai hôi dà nghe Ong Nguyn Thanh Tuan - di din Ban Kim phiu cong 

b kt qua bu ccr và biu quyt cac ni dung nhix sau: 
1. Kt qua bu cfr: 

- Tang s phiu bu cir phát ra là 107 phiu, tucxng 1rng vài 67.859.898 
phiu biu quyt. 

- Tng s6 phi&i bAu ci'r thu v là 103 phiu, dai  din cho 67.858.783 phiu 
biêu quyêt, chim t5' 1 99,998% trên tang s phiu biu quyt phát ra. 

- Tong s phiu bu cü không tham gia b&u ci'r là 04 phiêu, liwng rng vOi. 
1.115 phiu biu quy&, chim t" lê 0,002% trên tng s phiu biu quyt phát ra. 

- Tng s phiu bu cir không hqp l là 02 phiu, tuong irng vâi 5.547 
phiêu biu quy&, chim t l 0,01% trên t6ng s phiu biu quyt phát ra. 

- Tng s phiu bAu cr hcip I là 101 phiu, tuclng trng vâi 67.853.236 
phiu biu quy&, chim t' l 99,99% trên thng s phiu bMu quyt phát ra. 

Kt qua bu hi dng quãn trj: 

3 cOt 
5 PH, 
iGT 

TTE 

H - TP 



6 

(I) Ong D Mnh Hung: nhn duçic 100 phiu, tuong irng vâi 67.853.136 
phiu biu quyt, chim t l 99,99% trên thng s phiu biu quyt. 

(ii) Ong Nguyn Quang Khâi nhn duçxc 91 phiu, tuang üng vâi 
67.812.857 phiu biu quyt, chim t' l 99,93% trên tng s phiu biu quyt 
phát ra. 

- Danh sách ngu?ii triing ct'r chiirc danh thành viên Hi dng quán trj b 
sung nhim k' 2020-2025 là: 

> Ong: D Minh Hung — Thành vin Hi dng quãn trj. 
> Ong: Nguyn Quang Khãi — Thành viên dc 1p Hi dng quãn trj. 

2. Kêt qua biêu quyêt: 
- Tng s phiu biu quyt phát ra là 107 phiu, ti.rong lrng vâi 67.859.898 

phiu biu quy&. 
- Tng sé phiu biu quy& thu vào là 103 phiu, dai  din cho 67.858.783 

phiu biu quyt, chim t l 99,998% trên tng s phiu biu quy& phát ra. 
- Tng s phiu không tham gia biu quyt là 04 phiu, tc1ng 11ng vi 

1.115 phiu biu quyt, chim t' 1 0,002% trên tng s phiu biu quyt phát 
ra. 

- Tng s phiu biu quyt không hgp l là 03 phiu, tuclng irng vâi 12.393 
phiu biu quy&, chim t l 0,02% trên tng s c phn tham dir và biu quyt 
ti cuc h9p. 

- Tng sS phiu biu quy& hqp I là 100 phiu, tucing i'rng vâi 67.846.390 
phiu biu quy&, chim t) l 99,98% trên tng s6 c phn tham dir và biu 
quyt tti cuc h9p. Trong do: 

Các ni dung dà dtrcic Di hOi  biu quyt và nht trI thông qua gm: 
(1) Thông qua Báo cáo cüa HDQT v k& qua hott dng 2021, djnh huâng 

näm 2022 ti van bàn s 02/BC-DHDCD ngày 19/04/2022. 
- S philu tan thành: 100 philu, turing i'rng vói 67.846.390 Cl phdn có 

quyln bilu quylt, chilm tj lé 99,98% trên tdng sl cd phln tham dy' và bilu 
quyê't tgi cu5c hop. 

- SI philu khóng tan thành: 0 phiê'u, turing ing vó'i 0 cd phcn có quyn 
bilu quylt, chilm t l 0% trên tlng sl cd phln tham dy' và bilu quylt tgi cuc 
hQp. 

- SI phie'u không j2 kiln: 0 philu, turing ing v&i 0 cd phdn cO quyn bilu 
quyêt, chilm tj lç 0% trên tdng sl cdphdn tham dy' và biê'u quylt tqi cuçäc hQp. 

(2) Thông qua Báo cáo cUa Ban diu hành v kt qua hot dng kinh doanh 
nãm 2021 và k hoch kinh doanh näm 2022 tai  van bàn s 03/BC-DHDCD 
ngày 0 1/04/2022. 

- SI philu tan thành: 100 philu, turing th'zg vái 67.846.390 cd phdn có 
quyé'n bilu quylt, chilm tj lé 99,98% trên tlng SI cl phln thain dy' và bilu 
quye't tgi cuóc hQp. 
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- So' philu khOng tan thành. 0 phie'u, two'ng zrng vó'i 0 co' phn cO quyn biê'u 
quylt, chiê'm tj l 0% trên tlng so' cd phdn tham dr và bilu quylt tgi cu5c hQp. 

- So' philu không kiln. 0 philu, tuv'ng ing vol 0 co' pho'n có quyn bilu 
quylt, chilrn t l 0% trên tdng so' co'phcn tham dir và bilu quylt tai cu5c hQp. 

(3) Thông qua T? trInh v vic chp thun Hçip dng, giao djch vó!i  Tp 
doàn Cong nghip — Vin thông Quân dOi  ti vAn ban s6 04/TTr-DHDCD ngày 
01/04/2022. (Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quan di không có quyn 
biu quyt ni dung nay). 

- so' phiê'u tan thành: 97 philu, tiong thng vó'i 6.832.787 co' pho'n có quyên 
b/lu quylt, chilm t lé 99,98% trén tdng so' co' phn tham dy và b/lu quyêt tgi 
cuôc hQp. 

- so' phiê'u khOng tan thành: 0 phiê'u, tutrng th'zg vOi 0 cd phdn có qwyn b/lu 
quye't, chie'in tj' l 0% trên tdng so' cdphn tham dy' và bilu quylt tgi cuóc hQp. 

- so' phiê'u không kiln: 0 philu, tuviig ing vOl 0 cd phdn cO quyn b/lu 
quylt, chilin l 0% trên tdng so' cdphdn tham dy' và b/lu quyêt ti cuc hap. 

(4) Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát ti DHDCD thuông niên nArn 
2022 tai vAn ban s 05/BC-DHDCD ngày 01/04/2022. 

- SO' ph/lu tan thành: 100 ph/lu, tu'ang &ng vOl 67.846.390 cO' phdn có 
quyln bilu quylt, chilm 1j' lê 99,98% trên tdng so' co' phdn tham dy' và bilu 
quylt tgi cu(5c hQp. 

- so' phiê'u khong tan thành: 0 ph/lu, tuong &ng vOl 0 co' phdn có quyln 
b/lu quylt, chilm t l 0% trên to'ng sO' cd phn tham dy' và b/lu quylt tg/ cu5c 
hçp. 

- so' ph/lu khOng j' kiln: 0 philu, titcing i'tng vOi 0 cO' phcn cO quyn b/lu 
quylt, chilm l 0% trên tlng so' cdphn tham dy' và b/lu quylt tgi cu5c hQp. 

(5) Thông qua T? trInh ha ch9n dcin vi kim toán Báo cáo tài chmnh nAm 
2022 ti vAn ban s 06/TTr-VCC-DHDCD ngày 0 1/04/2022. 

- so' ph/lu tan thành: 100 ph/lu, tuv'ng th2g vOl 67.846.390 cO' phdn có 
quyln b/lu quylt, chilm ) l 99,98% trén tlng so' co' phdn tham dy' và b/lu 
quylt tgi cuc hQp. 

- so' ph/lu khOng tan thành: 0 ph/lu, tu'ong ing vOl 0 cO' phdn có quyn b/lu 
quyêt, chilm l 0% trén tdng so' cdphdn tham dy' và bilu quylt tgi cuc hQp. 

- so' ph/lu khOng kiln: 0 ph/lu, tiwng l'i'ng vOi 0 cO' phdn cO quyn bilu 
quyêt, chilm l 0% trên tlng so' cO'phdn thain dy' và b/lu quylt tçzi cuc hQp. 

(6) Thông qua báo cáo tAi chInh nAm 2021 
- so' ph/lu tan thành: 100 ph/lu, tuvng thig vOl 67.846.390 cO' phn có 

quyên b/eu quylt, chilm lê 99,98% trên tdng so' co' phn tham dy' và bilu 
quyêt tgi cuc hQp. 

- so' ph/lu không tan thành: 0 ph/lu, twong thig vOl 0 co' phdn có qzn b/lu 
quyêt, chiêm t l 0% trên tlng so' cO'phdn tham dy' và b/lu quylt tg/ cuc hQp. 

G 
N 

'NH 

4. 
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- sl phiê'u khong j kiln: 0 philu, tLrang ing vó'i 0 cd phdn có quyn bilu 
quylt, chilm t)) l 0% trên tdng sI cdphdn tham dy và bilu quyê't tgi cu5c hQp. 

(7) Thông qua T6 trInh Thông qua phucing an phân phi lçii nhun và trIch 
1p các qu näm 2021 t?i  t trinh 08/TTr-DHDCD ngày 01/04/2022. 

- sl philu tan thành: 100 phiê'u, tucrng ng vói 67.846.390 cd phdn có 
quyen bilu quylt, chilm 1j' lç 99,98% trên tdng sl cd phdn tham d.c và bilu 
quyê't tçzi cuóc hQp. 

- So philu khong tan thành: 0 philu, tu'ang i'ng vâi 0 cd phdn có quyn 
bilu quyê't, chilm tj' l 0% trên tdng sl cd phdn tham d và bidu quyêt tgi cu5c 
hQp. 

- SO' philu khong j kiln: 0 philu, tuvng th'zg vói 0 cd phdn có quydn bidu 
quylt, chie'm l 0% trên tlng sl cdphdn tham du và bilu quylt tqi cuc hQp. 

(8) T& trinh Thông qua mirc thu lao cho thành viên HDQT và BKS nãm 
2021 và d xut mirc thu lao cho thành viên HDQT và BKS näm 2022 ti van 
bàn s 09/TTr-DHDCD ngày 19/04/2022. 

- SO' philu tan thành: 100 philu, tu'o'ng img vó'i 67.846.390 cl phn cO 
quydn bidu quylt, chiê'rn tj' l 99,98% trên tdng sO' cd phln tham dr và bilu 
quylt tgi cuóc hQp. 

- sO' philu khOng tan thành: 0 philu, tiwng thig vái 0 cd phdn có quydn 
bilu quylt, chilm t l 0% trên tlng sO' cl phdn tham dc và bidu quylt tçi cuçäc 
hQp. 

- sO' philu khOng ,j kiln: 0 philu, tz.wng i'ng vói 0 cl phdn có quydn bilu 
quylt, chilm tj' l 0% trên tdng sO' cdphdn tham dt và bilu quylt tii cu5c hQp. 

(9) Thông qua T trinh v vic sira di, b sung nganh ngh kinh doanh ti 
van bàn s 10/TTr-DHDCD ngày 0 1/04/2022. 

- sO' phiê'u tOn thành: 100 philu, tlfng mg v&i 67.846.390 cd phdn có 
quyê'n biê'u quylt, chilm t)' l 99,98% trên tdng sO' cd phdn tharn d và bidu 
quylt tçii cut5c hop. 

- sO' philu khOng tan thành: 0 philu, tuclng ig vói 0 cd phdn có qiçyn 
bilu quylt, chilm tj) l 0% trên tdng sO' cd phn tham dt và bilu quylt tgi cuóc 
hQp. 

- sO' philu khOng j5  kiln: 0 philu, tu'cng Ong vái 0 cO' phdn có quydn bidu 
quye't, chiê'm t) l 0% trên tdng sO' cdphdn tham di.r và bidu quylt tqi cuc hQp. 

(10) Thông qua T?i trmnh v vic Sra di Diu l, Quy ch nOi  b ye 
quàn trj Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel tai  van bàn s 1 1/TTr-
DHDCD ngày 0 1/04/2022. 

- sO' philu tOn thành: 100 phllu, turing ng vái 67.846.390 cO' phdn có 
quydn biê'u quylt, chilm tj) lé 99,98% trên tdng sO' cd phdn tham dy và bilu 
quylt tgi cu5c hQp. 
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- So' philu khOng tan thành: 0 philu, twang zng vó'i 0 cO phdn có quyn 
bilu quylt, chilm t l 0% trên tlng so' c phcn tham dy' và bilu quylt Iqi cuc 
hQp. 

- So' phiê'u không , kiln: 0 philu, twang th'ig vó'i 0 cd phn Co quyn biu 
quylt, chie'm tj' lç 0% trên tlng sl cd phdn tham dy' và bilu quyê't tqi cu5c hc'p. 

(11) Thông qua Th trInh v vic min nhim và bAu b sung thành vien 
HDQT s 12/TTr-DHDCD ngày 19/04/2022. 

- SI philu tan thành: 97 philu, twang trng vái 66.671.875 cd phdn có quyn 
bie1u quylt, chilm 1)) le 98.25 % trên tdng sO' c1 phdn tham dy' và bie2u quyê't tgi 
cuc hqp. 

- So' philu không tOn thành: 0 philu, twang &ng vó'i 0 cI phdn cO quyn 
biëu quylt, chiê'm tj l 0% trên tdng sl cd phdn tham dy' và biê'u quylt tqi cuçäc 
hQp. 

- so' philu .khong ,j5 kiln: 03 philu, tu'o'ng tng vO'i 1.174.515 cd phn cO 
quyln bilu quylt, chilrn t) 1 1,73% trên tdng so' cdphdn thain dy' và biu quyê't 
tqi cu5c hop. 

Nhung ni dung Di hôi biu quy& vã nht trI khOng thông qua: khOng. 
C. THÔNG QUA BIEN BAN, NGHI QUYET VA BE MAC DAI HO! 

1. Biên bàn và Nghj quyt do Ong Phtm Hng Quan — Thu k Dui hi d9C 
tai Dai hi duçic cáo c dông biu quyt và nht trI thông qua vâi t) l tan thành 
là 100%. 

2. Dai hi c dông thuing niên nàm 2022 cüa Tang Cong ty dã hoàn thành 
t& dçp, Dai hi b mac vào hi 1 1h00 cüng ngày. 

Các tài lieu kern theo Biën bàn hçp: 
Chu'o'ng trInh hQp Dgi h5i d3ng co' dông thw&ng niên nám 2021. 

- Báo cáo so' 02/BC-DHDCD ngày 19/04/2022 cüa Hi dng Quán trj. 
Báo cáo so' 03/BC'-DHDC'D ngày 0 1/04/2022 cia Tdng GiOm dlc. 

- Ta trinh so' 04/TTr-DHDCD ngày 01/04/2022 cOa H5i dng quOn tr/ ye 

vic chO'p thun I-Icrp dng, giao d,ich vOl T2p doàn Cong nghip — Vin thông 
QuOn dói. 

- Báo cáo so' 05/BC'-DHDcD ngày 01/04/2 022 cza Ban kilm soát. 
- TO' trInh sO' 06/TTr-DHDC'D ngày 01/04/2 022 ye' vic ly'a chQn dcin vj 

kilrn toán Báo cáo tài chInh nãm 2022. 
- T& trInh so' 07/TTr-DHDcD ngOy 01/04/2022 cüa H3i ddng quán trj ye' 

vic thông qua Báo cáo tài chInh dã kilm toán nàm 2021. 
- T& trinh so' 08/TTr-DHDC'D ngày 01/04/2 022 cz'ta H5i de'ng quán trf ye' 

vic Thông qua phu'ang an phân pho'i lq'i nhun và trIch 1p  các qu nOm 2021. 
- TO' trInh so' 09/TTr-DHDcD ngày 19/04/2022 cza Hi dng quOn trj ye' 

vic Thông qua mt'c thi lao cho thành viên HDQT và BKS nän'z 2021 và de' xudt 
mz'cc thi lao cho thành viên HDQT và BKS nám 2022. 
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- To' trInh so' 10/TTr-DHDCD ngày 01/04/2022 cza Hç5i dcng quán trj ye' 
vic tha dO'i ngành nghê' kinh doanh. 

- To' trinh so' 11/TTr-DHDCE) ngày 01/04/2022 tha dái Dieu id  quy ché' nç51 
bç5 ye' quán frj To'ng COng ty co'pho'n COng trInh Viettel. 

- To' trInh sO' 12/TTr-DHDCD ngày 19/04/2022 ve vic ,niln nhiçm và bo'u 
bO sung thành viên HDQT 

LN CHU TICH BAN THU KY 
QA 

PHAM HÔNG QUAN 

NGUYEN XUAN THANH 



CQNGHOAXAHQICHUNGIIIA V1I3TNAM 
TONGCONGTYCPCONGTRINHVWLTEL Bc 1p  - Tiy do - Hanh phác 

Se1: 13/NQ-DJ-IDCE) Ha Nôi, ngày 22 tháng 04 nãm 2022 

NGH QUYET BI HOI BONG CO BONG TH11OG NIEN 
TONG CONG TV cO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

BI HQI BONG CO BONG 
TONG CONG TV CO PHAN CONG TRuiNH VIIETTEL 

Can ci Luôt Doanh nghip 2020 và các van ban hu'áng dan thi hành; 
Can ci Dieu l Tong cOng ty cO phOn Cong trInh Viettel; 
Can ct Biên ban Dai hi dOng cô dong so 12/BB-DHDcD ngày 
22/04/2 022. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua Báo cáo se1 02/BC-DHDCD ngày 19/04/2022 cUa HOi 
de1ng Quán tr v k& qua hoat dng 2021, djnh huàng näm 2022. 

Biu 2. Thông qua Báo cáo se1 03/BC-DHDCD ngãy 01/04/2022 cüa 
Te1ng Giám de1c v kt qua hoat dng kinh doanh näm 2021 và k hoach kinh 
doanh näm 2022. 

Môt se1 chi tiêu chInh nhu sau: 
2.1. KIt qua kin/i doanli nám 2021. 

- So 1iu cOng ty hQp nhât: 

TT Ten chi tiêu TH 2020 
TH2021 So vói 2020 

Ml TH %KH A %A 
I Chi tiêu tài chInh 
I Te1ng doanh thu (t dng) 6.380 6.600 7.461 113% 1.081 16,9% 
2 Te1ng chi phi (t' dng) 6.035 6.249 6.990 112% 954 15,8% 
3 LNTT(tdng) 345,1 351,0 471,6 134% 126 36,6% 
4 LNST (t' dng) 274,2 276,0 375,3 136% 101 36,9% 
II Chi tiêu hiu qua 
1 ROA (%) 8,7% 5,8% 9,6% 165% 0,9% 10,0% 
2 ROE(%) 28,4% 24,8% 3 1,6% 128% 3,2% 11,4% 

- So 1iu cong ty mc: 

TT Ten chi tiêu TH 2020 
TH2021 So v&i 2020 

TH %KH A %A 
I Chi tiêu tài chInh 
1 Tngdoanhthu(t'dng) 6.033 6.010 6.669 111% 636 10,5% 
2 Te1ng chi phI (ti' dng) 5.700 5.673 6.217 110% 517 9,1% 
3 LNrf(t'dng) 333,2 337,0 451,8 134% 119 35,6% 
4 LNST(t'dng) 268,7 269,0 364,6 136% 96 35,7% 
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II Chi tiêu hiu qua 
I ROA (%) 9,0% 6,7% l0.0°/ 149% 1,0% 10,7% 

2 ROE (%) 28,3% 24,4% 3 1,2% 128% 2,9% 10,2% 

2.2. KI hoach kinh doanh nám 2022: 

Ch tiêu hqp nhãt 

TT Clii tiu hQp nht TH 2021 KH 2022 
So vOi 2021 

A 

I Chi tiêu tài chInh 
1 Tngdoanhthu 7.461 8.586 1.125 15% 

2 TngchiphI(tdng) 6.990 8.069 1.079 15% 

3 LNTT (tS' dng) 471,6 517,6 46 10% 

4 LNST 375,3 413,8 38 10% 

II Chi tiêu hiu qua 

1 ROA (%) 9,6% 9,0% -0,5% -5,5% 

2 ROE(%) 31,6% 28,8% -2,8% -8,8% 

- Chi tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ty mc TH 2021 KH 2022 
A 

I Chi tiêu ti chmnh (t doug) 
I Tngdoanhthu 6.669 7.607 938 14% 

2 TngchiphI(tdng) 6.217 7.109 891 14% 

3 LNTT(t5'dng) 451,8 498,2 46 10% 

4 LNST 364,6 399,4 35 10% 

II Clii tiêu hiu qua (%) 

I ROA 10,0% 9,9% -0,1% -0,7% 

2 ROE 31,2% 29,45% -1,7% -5,6% 

Diu 3. Thông qua Báo cáo s 05/BC-DHDCD ngày 01/04/2022 cüa Ban 

kiêrn soát ti DHDCD thu'ông niên närn 2022. 

Diêu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2021 dã thrcic kiêm toán. 

Biêu 5. Thông qua Phu'ong an phân phôi 19i nhun và trIch 1p các qu9 

närn 2021. Cuth: 

I. Phuong an phãn phôi 19'i nhun và trIch Ip  các qu nám 2021 

STT 
- 

Chi tiêu 
Näm 2021 

(Triu dông) 

T trpng 

%/VDL %/LNST 

1 VondiêulêdâukS': 929.239 

2 TngLNSTdingdêphânphéi: 364.648 39,2% 
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- LNST thrc hin trong k 364.6 12 

- LNST chu'a phân phôi k' trirc 36 

- Qu DTPT t?i  Cong ty mc 0,0% 

D xu.t ccx cu phân phi igi 

nhuân: 

3.1 Trich qu9 DTPT - 

3.2 
TrIch lap Qu khen thu&ng, 

phüc lçxi 
54.692 5 9% 15,0% 

3.3 
TrIch thu'âng BDH, HDQT 

' 
BKS 

2.200 0,2% 0,6% 

3.4 Trãcôtirc: 307.756 33j% 
* Trá c tüc bang tin mat 92.924 10,0% 
* Trâ cô t1rc bang cô phiu 214.833 23,1% 

4 LNST con 1i chua phân phi: - 0% 

5 Von diêu 1 sau khi tängvn: 1.144.071 

- DHDCD ly quyn cho HDQT, BKS xem xét, quyé't djnh mic thu'óng, 

hInh thz'cc thuóng và phu'ong cn thwóng cy the' cho myc 3.3 cia Tong COng ly. 

- De'i v&i vic trIch qujY khen thu6ng, phzc lI. Giao Tong Giám de'c 

Tang cong ty phán be' t 1 trIch qu5 khen thzcàng, qu9 phic lçi trén cci s& nhu 

cdu chi thc te' và quy djnh phOp 1ut và n5i bó cia TOng cOng ty 

II. Phu'o'ng an pliát hãnh cô phiu dé trã Co tue > G( 
1. Phuong an pkát hành CO't 

CONG 
Tong Cong ty Co phân Cong trinh Viette! phát hành CO phiêu dê trá cO tirc 

cho c dông vth phucxng an nhu sau: 

- Ten c phiu: Tng cong ty c phAn Cong trInh Viettel 

- Loü c phiu phát hành: C phiêu phô thông 

Mnh giá cô phn: 10.000 dng/cô phiu 

- Tong so cô phân hin có: 92.923.873 cô phân 

- S lugng c phiu dix kin phát hành: 21.465.414 cô phiu (Tuang 

throng 23,1% tong so cô phân hin co) 

- TS'  1 thirc hin: 1.000:23 1 (m6i cô dông sx hüu 1.000 cô phân ti ngày 

ch& danh sách ci dông sê duccc thithng them 23 1 cô phn rnoi) 

Ngun vn phát hành: Lgi nhun sau thu chua phân phi 

- Di tugng phát hành: C dông hin hU'u có ten trong danh sách c dông 

ti thai dim ch& danh sách cô dông ducic huxng quyn. 
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- Ngày chat danh sách c dông dugc huing quyën: Di hi cô dông üy 

quyn cho Hi dng quán trj hra ch9n thai dim thIch hcip, can cir vào tInh hInh 

thj trueing và hot dng cia Tong cong ty, darn bão dung các quy djnh cüa Pháp 

Iuât hiên hành. 

- Phuong thirc thirc hin: C dông có ten trong danh sách vào ngày chôt 

danh sách c dông së dugc nhn s hxçing Co phn rnái tu'ang 1rng vâi t9 1 thirc 

h in. 

- Phucing an xCr I c phiu lé: S 1ung c phiu phát hành së dugc lam 

trôn dn hang dcin vi, s c phiu lé thp phân (nêu có phát sinh) s bj hüy bO và 

ghi nh.n b sung vào igi nhun chu'a phân phi và dê 1i näm sau. 

- Thai gian di,r kiên phát hành: Trong nám 2022 (sau khi dugc Uy ban 

chüng khoán Nba nuâc chp thun phucing an). 

2. To chüc thyc hin 

Di hi dng c6 dông üy quyn cho Hi dng quán trj Tong Cong ty quyt 

djnh các vn d sau và giao cho Tng Giám dc Tng Cong ty tin hành: 

- Thrc hin các thu tiic cAn thit theo quy djnh cüa Pháp Iut dê thic 

hin vic phát hành cô phiu dê trã ct tüc và quyt djnh vic xi:r 12 s c phiu lé 

phát sinh. 

- Thçrc hin các thu tic dê thay dôi Giây chrng nh.n Dãng k doanh 

nghip tai  Sâ Kê hoch và Dâu tu Thành phô Ha Ni; Thay dôi Giây Chü'ng 

nhn däng k chüng khoán tai  Trung tam Liru k Chirng khoán Vit Nam và 

dàng k giao djch b sung ti Si Giao djch Chirng khoán Ha NOi  di vOi s 

krcrng c phiu phát hành thành cong. 

- Chü dQng sira di, b sung Diu 1 TOng Cong ty theo quy rnô vn diu 

l tang them và báo cáo Di hi dng c dông váo phiên h9p gAn nhAt. 

Diu 6. Dai  hi üy quyn cho HDQT quyêt djnh lira chçn mt Cong ty 

Ki&n toán trong danh sách các cOng ty sau theo d xuAt cua Ban Kirn soát và 

giao Tong Giám dc k' k& hgp dng djch vii kim toán vôi Cong ty Kim toán 

duac chon d thuc hiên kirn toán hoäc soát xét Báo cáo tài chInh ban niên (6 

tháng) và Báo cáo tài chInh nãrn 2022 cCia Tng COng ty theo quy djnh cüa pháp 

Iut. Danh sách các cOng ty bao grn: 

- Cong ty TNHH Hang kirn toán AASC 

- Cong ty TNHH Kiêrn toán và Thãm djnh giá Vit Narn (AVA) 

- COng ty TNI-IH Kiêm toán và tir vAn UHY 

- Cong ty TNHIH Deloitte Vit Nam 

anhnn61
Stamp
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Diêu 7. Thông qua tô trInh rnü'c thu lao cho Hi dông quãn tr, tiêu 

ban thu k, Ban kiêm soát nãm 2021 và xuIt mac thà lao cho nàm 2022 

nhu' sau: 

1. Quyêt toán thu lao, kwng Hi aông quãn trj, tiêu ban thu k và 

Ban kiêm soát nãm 2021: 

a. Hi d1ng quãn tr, tiêu ban thu k: Tong mti'c thu lao, luang närn 2021 

là: 2,1 t' dng trong do: 

- Thu lao cho thành viên HDQT không chuyên trách: 

+ Thi lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dng/tháng. 

+ Thii lao cho các thành viên HDQT khác: 7 triu dông/ngirâi/tháng. 

- Luong cho thành viên Hi dông quail trh  Tiêu ban Thu k chuyên 

trách: 

Thirc hin chi trã theo Quy ch luo'ng càa T&T1g cong ty và thrc hin dOng 

theo Nghj quyt ducrc Di hi dng c dOng thu6ng niên 2021 thông qua. 

b. Ban Kiêm soát: Tong mrc thu lao, lining näm 2021 là: 2,09 t' clông trong 

do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm soát không chuyên trách: 

+ Thii lao cho Truâng Ban Kim soát: 2 triu dong/tháng. 

+ Thii lao cho các thành viên BKS khác: 1 triu dông/ngi.thi/tháng. 

- Ltrong cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 

Thii'c hin chi trá theo Quy ch !ucing cia Tong cong ty và thirc hin di.ing 

theo Ngh quyêt duc Di hi dng Co dông thung niên 2021 thông qua. 

c. Chi phi hott dng 2021: Tng chi phi hot dng 2021 cüa Hi dông quãn 

trj và Ban kim soát: 882 triu dng. 

2. D xut mü'c thu lao, lu'o'ng cho Hui dông quãn tr, Ban Kiêm soát, 

Thu k Hi dông quãn tr närn 2022: 

2.1. Be xuât Thu lao, Itrong cüa HIJQT, Tiêu ban thu k: 

Du kin tng rntrc thu lao, lining cüa HDQT, Tiêu ban thu k' näm 2022 là 
6,3 t' dOng, trong do: 

- Thu lao cho Thành viên HDQT, Thu k' không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dông/tháng 
+ Thu lao cho các thành viên HDQT khác: 7 triu dng/nguài/tháng. 
+ Thà lao cho thu k' HDQT khOng chuyên trách: 5 triu 

dông/nguii/tháng. 
- Lining cho Chü tjch HDQT, Thành viên HDQT, tiêu ban thu' k' chuyên 

trách: Chi trà theo Quy chê luong và các Quy chê ni b cüa TOng cong ty trên 
Ca s1i kêt qua hoàn thành san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty, darn bâo 
nguyen täc tôc d tang 1ucng cüa ngui quãn I' khOng dugc vup't qua tôc d 
tang lçi nhun. 

ONG 7 
HAN 
TRINH 
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2.2. Be xut Thi lao, Iu'o'ng cüa Ban kim soát: 
Dçr kin tong imrc thi lao, Itro'ng cüa Ban kirn soát näm 2022 là 2,3 t' 

dng, trong do: 

- Thi lao cho Thành viên Ban kiêrn soát không chuyên trách: 5 triu 

dng/nguO'i/tháng. 

- Luang cho Chi tjch HDQT, Thãnh viên HDQT, tiêu ban thu k chuyên 

trách: Chi trà theo Quy ch luong và các Quy ch ni b cüa Tong cong ty trên 

ca so kt qua hoàn thãnh san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty, dam bão 

nguyen the toe d tang luang cüa nguOi quãn 1' không ducxc vuçrt qua tc d 

tang igi nhun. 

3. Chi phi phyc vy hot dng cüa Hi dông quän trV Ban kiêm soát: 
Dé thrc hin nhim vt trong pharn vi quyên hn và nghia vii cüa mInh, Hi 

dng quàn trj/Ban kirn soát s1r ding chi phi tuân thu theo các Quy ch ni b 

ma T6ng cong ty ban hành. D' kin chi phi hot dng 2022 ci.a Hi dng quãn 

trj và Ban kim soát: 1,3 t dông. 

Biêu 8. Thông qua vic chip thun Hgp dng, giao djch vOi Tp doàn 

Cong nghip — Vin thông Quân di. 

Biu 9. Thông qua ni dung sira di, b sung ngành nghê kinh doanh. 

1. Lo,i ho, chi tit mt so ngành nghê kinh doanh dã dng kg': 

Nhrn darn bão t 1 sci hCtu nuOc ngoài tôi da cua Tong Cong ty cô phn 

Cong trInh Viettel 6 imc 49%, Tong Cong ty d xut: 

- Loi bO các m ngành ngh kinh doanh: 

+ 2391: San xuât san phrn chju lüa 

+ 2392: San xuât vt lieu xây dirng tir dat set 

+ 2394: San xu.t xi màng, vOi vâ thch cao 

+ 4742: Ban lé thit bi nghe nhin trong các ccra hang chuyên doanh 

+ 0730: Khai thác qu.ng kim !oi qui hiêrn 

+ 2420: San xu.t kim loai  rnàu vã kim loi qu 

- Chi ti& các m ngành ngh kinh doanh: 4651, 4659, 4652, 4663, 4752, 

4610, 4741, 4759, 6810, 7120, 7820, 7830, 4221, 5229. 

2. Bô sung ngành nghê kinh doanh mói: 
2.1. Kinh doanh dch vçi giái pháp vã san phârn bc nuOc, xir 1 nuOc, h 

thng cung cap nuOc, h thông tu0i tiêu. Ma ngành b sung: 

- 3600: Khai thác, xü 1' và cung cap nuOc. 

- 3700: Thoát nu0c và xü l' nuOc thai 

2.2. Cung cp, 1p dt thit bj dành cho nhà xu0ng, khu cong nghip. Ma 

ngành b sung: 3320: Lp dt may mOc Va thit bj cong nghip 
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Diêu 10. Thông qua nôi dung süa di Diu 1, Quy ch ni b ye quãn trj, 

Quy ch hot dng cüa Hôi dng quãn trj Tong Cong ty cô phân Cong trInh 

Viettel. 

Diu 11. Thông qua viêc rnin nhim chirc danh thành viên HDQT dôi vói 

Ong Nguyn Thanh Nam và Ong Bii Th Hiing. 

Diu 12. B nhiêm thành viên Hi dông quán trj lông cong ty Co phân 

COng trinh Viettel cho thOi gian con !i cüa nhirn k' 2020-2025: 

- Ong D6 Manh  Hiing — Thành viên HDQT 

- Ong Nguyn Quang Khãi — Thành viên dc 1p HDQT 

Diêu 13. Diu khoãn thi hânh: Nghj quyt nay có hiu 1rc kê tü ngày k. 

Hi dng quán trj, Ban kim soát Tong Cong ty có trách nhim to chiic triên 

khai thirc hin nghj quyM nay.!. 

No'in/iân: 
-UBCK,SâGDCKHCM; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Các c dông qua Website; 
- Luu: HDQT; Quan 03. 

PHAM D!NH TRU'O'NG 
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