


























 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022 
 

 
BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel; 
Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/5/2022 của Tổng Công ty 
CP Đầu tư Quốc tế Viettel v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Căn cứ Sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp ngày 
18/05/2022, 

Thay mặt cho Ban Tổ chức, tôi xin công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty tại thời điểm trước khi khai 
mạc Đại hội  như sau: 

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 3.043.811.200 (Ba tỷ, 
không trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười một nghìn, hai trăm) cổ phần, tương 
ứng với vốn điều lệ hiện tại là 30.438.112.000.000 (Ba mươi nghìn, bốn trăm ba 
mươi tám tỷ, một trăm mười hai triệu đồng đồng). 

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 10 Cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đều 
đủ tư cách. 

3. Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện của Cổ đông 
tham dự Đại hội là: 3.014.296.430 Cổ phần. 

4. Tỷ lệ số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội/Tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của Tổng Công ty là: 99,03 %. 

Theo các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ 
phần đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% cổ phần có 
quyền biểu quyết, do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công 
ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel đã đủ điều kiện để tiến hành họp. 

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 
TRƯỞNG BAN  

            
 











































































































































TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

 V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của 

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng 

Công ty”); 

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của 

ông Tào Đức Thắng, do được đơn vị đề cử giao nhiệm vụ khác; 

Căn cứ vào Biên bản, Nghị quyết HĐQT ngày 12/01/2022 về việc tiếp nhận 

đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty của ông Tào 

Đức Thắng,  

HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét: 

 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn đề 
nghị của ông Tào Đức Thắng. 

 Giao HĐQT thông báo để các cổ đông có đủ điều kiện thực hiện đề cử 
bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2018 về việc thông qua cơ cấu của HĐQT nhiệm 
kỳ 2018-2023. 

Trân trọng./.   

    

Nơi nhận: 

- Các cổ đông TCT; 
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 02. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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