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Sáng ngày 27/12/2012, tại Hà Nội, Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI)  đã long trọng tổ 

chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (27/12/1962 - 27/12/2012) và đón nhận các phần thưởng cao quý 

của Nhà nước. 

TEDI vinh dự được đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Ngài Sommad Pholsena Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng 

nhiều đại biểu từ các cơ quan hữu quan khác đến tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Sơn – Bí thư 

Đảng ủy, Tổng Giám đốc đã báo cáo về quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của TEDI. Sau đây, Ban 

biên tập Thông tin Tư vấn thiết kế trân trọng giới thiệu đến độc giả nội dung bài báo cáo này. 

 

Cách đây tròn 50 năm, từ hợp 

nhất Viện Thiết kế Thuỷ bộ và 

Viện thiết kế Đường sắt, vào 

ngày 27 tháng 12 năm 1962, 

Viện Thiết kế Giao thông đã ra 

đời, đánh dấu mốc lịch sử, 

khởi đầu tiến trình xây dựng và 

phát triển Viện thiết kế của Bộ 

Giao thông vận tải.  Cuối năm 

1995, trên nền tảng của Viện, 

Bộ GTVT đã quyết định thành 

lập Tổng công ty TVTK GTVT. 

50 năm xây dựng và trưởng 

thành, Tổng công ty TVTK 

GTVT luôn phát huy truyền 

thống của đơn vị đầu ngành về 

khảo sát thiết kế giao thông 

vận tải, không ngừng phấn 

đấu, thi đua lao động sản xuất, 

nghiên cứu ứng dụng KHCN 

tạo những bước phát triển toàn 

diện, mạnh mẽ. Vị thế và uy tín 

của Tổng công ty ngày càng 

được khẳng định và nâng cao.   

Trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước vĩ đại, Viện Thiết 

kế Giao thông vừa sản xuất 

xây dựng đất nước, vừa tham 

gia vào công cuộc chiến đấu 

anh dũng, giải phóng miền 

nam thống nhất đất nước, mở 

những tuyến đường tiến ra 

mặt trận.  

Sau ngày miền Nam hoàn toàn 

giải phóng, đất nước thống 

nhất, Viện đã ra sức nỗ lực 

khảo sát thiết kế khôi phục hệ 

thống mạch máu giao thông - 

bị tàn phá bởi chiến tranh; 

phấn đấu, hoàn thành  xuất 

sắc các nhiệm vụ.   

Vào những năm đầu thời kỳ 

đổi mới 1986  1996, đất nước 

chuyển sang giai đoạn mở 

cửa, quản lý kinh tế theo cơ 

chế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Giai đoạn này 

ghi nhận sự chuyển biến 

mạnh mẽ về mọi mặt, từ Viện 

Thiết kế GTVT sang Công ty 

rồi lên Tổng công ty; là giai 

đoạn kiện toàn về tổ chức, đổi 

mới công nghệ, trang thiết bị, 

cải thiện điều kiện làm việc, 

nâng cao đời sống CNVC,  

tiến tới thành lập Tổng công ty 

Tư vấn Thiết kế GTVT vào 

tháng 11/1995. 
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Thời kỳ từ 1996 đến năm 2006 

là mười năm hoạt động theo 

mô hình Tổng công ty 90, Tổng 

công ty Tư vấn Thiết kế GTVT 

đã có những bước phát triển 

toàn diện và mạnh mẽ cả về 

chất và lượng. Tổng công ty đã 

tiếp nhận tích cực, mạnh mẽ các 

tiến bộ khoa học, công nghệ 

mới; từng bước làm chủ công 

nghệ và áp dụng thành công 

vào các công trình trên khắp mọi 

miền của Tổ quốc.   

Từ năm 2007 đến nay, Tổng 

công ty lại bước tiếp sang một 

giai đoạn phát triển mới; một lần 

nữa có sự chuyển đổi về tổ 

chức, hoạt động theo mô hình 

Công ty mẹ - con. Năm 2010, 

Công ty mẹ chuyển sang hoạt 

động dưới hình thức công ty 

TNHH một thành viên, vốn sở 

hữu Nhà nước. Với sự nỗ lực, 

đồng sức, đồng lòng của tập thể 

lãnh đạo, nhân viên Tổng công 

ty, nên sau khi chuyển đổi mô 

hình, kết quả sản xuất kinh 

doanh đã có những bước tiến 

vượt bậc. Từ năm 2007 đến 

2010, sản lượng, doanh thu của 

Công ty mẹ và các Công ty 

thành viên luôn đạt mức tăng 

trưởng cao. Bước sang năm 

2011 và 2012, nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản giảm đáng kể, 

Tổng công ty đã cố gắng khai 

thác triệt để tất cả các phân 

khúc thị trường, tìm kiếm công 

việc, nguồn thu  để duy trì sản 

xuất, ổn định tổ chức và đảm 

bảo đời sống của người lao 

động.  

Về khoa học công nghệ, đây là 

giai đoạn Tổng công ty tiếp tục 

khẳng định vị trí tiên phong trong 

việc phát triển công nghệ, ứng 

dụng tiến bộ khoa học trên thế 

giới vào các công trình giao 

thông cụ thể ở nước ta; đặc biệt 

chú trọng phát triển về chất. 

Năm 2010, cây cầu dây văng 

Rạch Miễu khẩu độ nhịp lớn, 

270m, do chính TEDI thiết kế và 

trực tiếp chỉ đạo thi công đã 

được cắt băng khánh thành; 

khẳng định sự làm chủ công 

nghệ của đội ngũ kỹ sư TEDI 

đối với một loại hình kết cấu 

phức tạp, hiện đại trong lĩnh vực 

xây dựng cầu trên thế giới. 

Cũng vào năm này, cầu Pá Uôn 

do TEDI thiết kế, có trụ cao tới 

gần 100m, kỷ lục ở nước ta 

cũng được đưa vào khai thác. 

Đối với công nghệ cầu đúc 

hẫng, Tổng công ty đã thiết kế 

cầu Hàm Luông chiều dài nhịp 

tới 150m, là kỷ lục tại nước ta 

hiện nay. Ở Thủ đô Hà Nội, 

TEDI cũng thiết kế, ứng dụng 

kết cấu mới - vòm ống thép nhồi 

bê tông cho cầu Đông Trù, vượt 

qua sông Đuống,  hiện đang thi 

công và sẽ sớm đưa vào khai 

thác. Gần đây, trong những 

tháng cuối năm 2012, Hà Nội đã 

cắt băng khánh thành 2 cây cầu 

vượt do TEDI thiết kế tại nút 

giao đường Lê Văn Lương – 

Láng Hạ, đường Nguyễn Chí 

Thanh – Láng,  nhằm giảm thiểu 

ùn tắc giao thông.  

TEDI đã lập quy hoạch phát 

triển mạng lưới đường bộ cao 

tốc cho cả nước, lập quy 

hoạch phát triển GTVT Thủ đô 

Hà Nội đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; lập dự án 

đầu tư xây dựng ứng với các 

phương thức hợp tác Công – 

Tư khác nhau (BT, BOT, 

BTO…); thiết kế một số tuyến 

đường ô tô cao tốc quan trọng 

như TP. Hồ Chí Minh – Trung 

Lương, Cầu Giẽ - Ninh Bình, 

Hà Nội – Hải Phòng. Tổng 

công ty cũng đang rất tích cực 

tham gia khảo sát thiết kế các 

tuyến đường sắt đô thị như dự 

án tuyến số 1, số 2 của Hà 

Nội với phương châm trước 

mắt là tiếp cận và học hỏi 

công nghệ ở các tổ chức tư 

vấn quốc tế, tạo nền tảng cho 

quá trình phát triển lâu dài về 

lĩnh vực đường sắt. 

Ngoài các dự án trong nước, 

giai đoạn này TEDI cũng đã 

cung cấp dịch vụ tư vấn tại 

Lào, Campuchia. Trong quan 

hệ quốc tế, TEDI là đơn vị chủ 

động hội nhập, mở rộng hợp 

tác với khoảng 60 tổ chức tư 

vấn, cơ sở đào tạo trong khu 

vực và quốc tế.  

Có thể khẳng định rằng thế hệ 

kỹ sư TEDI hôm nay đã tiếp 

bước thế hệ cha anh, thông 

minh và sáng tạo, tự tin ứng 

dụng khoa học công nghệ 

mới; đóng góp tích cực vào 

việc xây dựng và phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông của 

đất nước; xứng đáng với 

truyền thống tự hào của Viện 

thiết kế Giao thông.  

Trong 50 năm qua, ghi nhận 

công lao và những thành tích 

xuất sắc của Tổng công ty, 

Nhà nước, Chính phủ, Bộ 

GTVT… đã tặng thưởng Tổng 

công ty nhiều phần thưởng 

cao quý. Đặc biệt, Tổng công 

ty đã vinh dự được Nhà nước 

trao tặng Huân chương Hồ 



VẤN ĐỀ CHUNG 
 

4 Th«ng tin Quý 1.2013 

Chí Minh. Trong dịp này, kỷ 

niệm 50 năm thành lập Tổng 

công ty, qua đánh giá những 

thành tích xuất sắc, Bộ trưởng 

Bộ GTVT đã xem xét, trình Thủ 

tướng Chính phủ để đề nghị 

Nhà nước tặng thưởng các 

danh hiệu cao quý cho Tổng 

công ty. Toàn thể cán bộ, nhân 

viên Tổng công ty quyết tâm 

tiếp tục phấn đấu, cống hiến, 

đóng góp nhiều hơn nữa vào 

sự nghiệp xây dựng đất nước, 

xứng đáng với những phần 

thưởng, danh hiệu cao quý mà 

Đảng và Nhà nước trao tặng.     

Tổng công ty TVTK GTVT luôn 

ý thức sâu sắc rằng, kết quả 

đạt được trong thời gian qua 

đã gắn liền với sự quan tâm chỉ 

đạo, sự giúp đỡ nhiệt tình và 

tạo điều kiện thuận lợi về nhiều 

mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, Bộ GTVT, chính quyền, 

đoàn thể ở Trung ương và địa 

phương; sự hợp tác to lớn và 

chặt chẽ của các đơn vị quản 

lý xây dựng cơ bản, chủ đầu 

tư, các cơ sở nghiên cứu, thiết 

kế, thi công, các trường đại 

học và các cơ sở đào tạo 

trong, ngoài ngành; sự theo dõi 

cổ vũ động viên kịp thời của 

các cơ quan báo chí, thông 

tấn, phát thanh truyền hình; sự 

giúp đỡ có hiệu quả của các 

cơ quan bảo vệ pháp luật, 

cũng như sự tín nhiệm và hợp 

tác tốt đẹp của nhiều cơ quan 

và bạn bè quốc tế. Thay mặt 

CNVC toàn Tổng công ty, tôi 

xin bày tỏ lòng biết ơn chân 

thành vì những sự giúp đỡ to 

lớn, có hiệu quả kể trên. Trong 

lễ kỷ niệm 50 năm trọng đại 

này, cho phép tôi thay mặt 

Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng 

giám đốc và toàn thể CBCNV-

LĐ Tổng công ty, cảm ơn các 

thế hệ Lãnh đạo tiền nhiệm, 

CBCNV- LĐ Tổng công ty qua 

các thời kỳ, đã dày công vun 

đắp xây dựng Tổng công ty 

bằng tất cả trái tim, khối óc, 

tâm huyết của mình.  

Sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đòi hỏi 

phát triển đột phá về kết cấu 

hạ tầng GTVT. Với sứ mệnh là 

người đi trước mở đường, các 

cán bộ, kỹ sư, CNVC-LĐ TEDI 

sẽ quyết tâm đưa ra những đồ 

án quy hoạch, thiết kế với 

những giải pháp kinh tế kỹ 

thuật hợp lý; là "cầu nối" vững 

chắc giữa tư duy sáng tạo, 

giữa lý thuyết và thực tiễn, 

giữa đồ án và công trình, tạo 

tiền đề cho những công trình 

có chất lượng cao, tiết kiệm, 

hài hòa với môi trường tự 

nhiên, xã hội, đảm bảo các 

tiêu chí phát triển bền vững. 

Toàn thể CNVC-LĐ Tổng 

công ty luôn đoàn kết nhất trí 

dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Bộ GTVT, của Đảng ủy, Hội 

đồng thành viên và Ban Tổng 

giám đốc; kế thừa và phát huy 

sáng tạo truyền thống tốt đẹp 

sẵn có của Viện Thiết kế GT, 

tiếp tục đổi mới doanh nghiệp 

một cách sâu sắc và toàn 

diện, triển khai đề án tái cơ 

cấu doanh nghiệp đã được Bộ 

GTVT phê duyệt; với mục tiêu 

xây dựng Tổng công ty thành 

một hãng tư vấn xây dựng 

KCHT hàng đầu tại Việt Nam, 

có tính chuyên nghiệp cao; 

quản lý và hoạt động tiếp cận 

thông lệ quốc tế, phù hợp với 

điều kiện Việt Nam; thỏa mãn 

nhu cầu cung cấp dịch vụ tư 

vấn xây dựng trong nước; đủ 

khả năng để chủ động tham 

gia hội nhập, cạnh tranh trên 

thị trường trong khu vực và 

quốc tế. 

 

 


