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ơn nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày thành lập, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã và đang để 

lại những dấu ấn khó quên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT của đất 

nước, được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước mà tiêu biểu là Huân 

chương Hồ Chí Minh (năm 2007) và danh hiệu Anh Hùng Lao Động (năm 2013). Để có được những thành 

tích to lớn ấy, trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển của TEDI, công tác sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ phát triển đã để lại những dấu ấn quan trọng, không 

thể phai mờ. Bằng các tư liệu lưu trữ, bài viết này khái quát lại chặng đường sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

(Tái cơ cấu doanh nghiệp) của Tổng công ty, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cơ bản về  mục tiêu, yêu 

cầu và nhiệm vụ đối với công tác tái cơ cấu Tổng công ty lần này theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã 

được Bộ GTVT phê duyệt. 

 

1. CHẶNG ĐƢỜNG SẮP XẾP, 
ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP  

Tổng công ty Tư vấn thiết kế 
GTVT (TEDI) ngày nay, tiền 
thân là Viện Thiết kế được 
thành lập vào ngày 27/12/1962 
theo Quyết định số 1478/QĐ 
của Bộ GTVT trên cơ sở hợp 
nhất Viện Thiết kế Thủy bộ và 
Viện Thiết kế Đường sắt. 
Trong suốt hơn nửa thế kỷ đã 
qua, tổ chức và phương thức 
hoạt động của Tổng công ty 
luôn có sự sắp xếp, thay đổi 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
của từng thời kỳ phát triển và 
tiến trình sắp xếp đổi mới 
doanh nghiệp của Nhà nước 
trong từng giai đoạn. Chỉ xét 
riêng trên phương diện cơ cấu 
tổ chức và mô hình hoạt động, 
kể từ khi thành lập đến nay, 
Tổng Công ty TVTK GTVT đã 
có nhiều lần thay đổi, trong đó 
có thể phân ra 10 dấu mốc 
quan trọng, đó là: 

1.1. Lần thứ nhất - thời kỳ 
Viện Thiết kế (1962 – 1974) 

Sau khi thành lập, Viện thiết kế 
đã đi vào hoạt động với cơ cấu 
tổ chức bao gồm các đội khảo 
sát, các phòng thiết kế theo 
các chuyên ngành chính 
(đường sắt, đường bộ, công 

trình thủy), các phòng quản lý 
(Kế hoạch - tài vụ - vật tư; 
Nhân sự-giáo dục-tiền lương, 
Hành chính-quản trị) và 2 ban 
(Hồ sơ văn kiện, Y tế) .  

Ngay trong thời kỳ này, để 
tăng cường chất lượng nguồn 
nhân lực, nâng cao trình độ 
văn hoá, nghiệp vụ cho công 
nhân kỹ thuật, năm 1965 Viện 
thiết kế đã quyết định thành lập 
Trường Bổ túc nghiệp vụ - văn 
hoá và sau đó được chuyển 
thành Trường Công nhân kỹ 
thuật khảo sát vào năm 1972 
nằm trong hệ thống trường dạy 
nghề của Nhà nước với tên 
thường gọi là Trường S90 
đóng tại Quế Võ, Hà Bắc (Bắc 
Ninh ngày nay). Để phục vụ 
nhu cầu sản xuất, Viện cũng 
đã thành lập Trạm Quang học 
(năm 1968) và Xưởng cơ khí 
71 (năm 1971). Bằng các 
quyết định này, Viện thiết kế 
đã đào tạo được nhiều lớp 
công nhân kỹ thuật lành nghề 
về khảo sát, can in và sửa 
chữa, hiệu chỉnh thiết bị đo 
đạc, đóng góp quan trọng vào 
việc đảm bảo chất lượng và 
hình thức hồ sơ thiết kế của 
Viện, cũng như phục vụ các 
nhu cầu về KSTK trong ngành 
giao thông. 

Tháng 5-1973, Bộ GTVT quyết 
định tách Tổ nghiên cứu thiết 
kế Cầu Chèm ra khỏi Viện thiết 
kế để thành lập Ban Nghiên 
cứu thiết kế cầu Thăng Long 
trực thuộc Bộ và đến tháng 7-
1973 đơn vị này được chuyển 
về trực thuộc Xí nghiệp Liên 
hiệp cầu Thăng Long.  

Về phương thức hoạt động, từ 
khi thành lập đến năm 1974, 
Viện thiết kế hoạt động như 
một tổ chức hành chính sự 
nghiệp của Bộ GTVT và từ 
năm 1974, Bộ GTVT cho phép 
Viện được chuyển sang chế độ 
hạch toán kinh tế. Mặc dù chế 
độ hạch toán kinh tế lúc này 
còn rất đơn giản, vẫn mang 
nặng dấu ấn bao cấp nhưng 
đây cũng là cột mốc đánh dấu 
sự khởi đầu về đổi mới phương 
thức quản lý, để từng bước tiến 
đến hạch toán toàn diện như 
hiện nay. 

1.2. Lần thứ Hai - Viện Thiết 
kế giao thông (1975 – 1981) 

Sau khi miền Nam hoàn toàn 
giải phóng (năm 1975), Viện 
thiết kế đã được đổi tên thành 
Viện Thiết kế giao thông. 
Năm 1977, Viện quyết định 
thành lập Phân Viện Thiết kế 
giao thông phía Nam đặt tại 
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thành phố Hồ Chí Minh để phục 
vụ nhu cầu KSTK ở phía Nam, 
đáp ứng kịp thời yêu cầu và 
nhiệm vụ của Bộ GTVT giao.  

Năm 1978, Xưởng Cơ khí 71 
và Trạm Quang học được sáp 
nhập lại thành Xí nghiệp Cơ 
khí khảo sát giao thông. Tháng 
4-1979, Ban Nghiên cứu thiết 
kế cầu Thăng Long nhập lại 
Viện theo quyết định của Bộ 
GTVT và tháng 1-1980 đổi 
thành Phân viện Khảo sát 
Thiết kế Cầu lớn - Hầm (tiền 
thân của Công ty CP TVTK 
Cầu lớn - Hầm ngày nay). 

Đầu năm 1981, các Đoàn khảo 
sát thuộc Viện TKGT được 
hợp nhất với các Phòng nghiệp 
vụ thiết kế thành những đơn vị 
Phòng (thường gọi là Phòng 
đoàn). Đây là bước đi về sắp 
xếp cơ cấu tổ chức nhằm gắn 
liền công tác khảo sát với công 
tác thiết kế, nâng cao trình độ 
nghiệp vụ của cán bộ kỹ thuật 
để đảm bảo chất lượng hồ sơ 
KSTK. Các đơn vị Phòng đoàn 
cũng là các tổ chức tiền thân 
của các Xí nghiệp KSTK theo 
các chuyên ngành trực thuộc 
Viện TKGT sau này và cũng là 
tiền thân của các Công ty 
thành viên thuộc Tổng Công ty 
ngày nay. 

Trong thời gian này, công tác 
quản lý các hoạt động sản xuất 
kinh doanh vẫn thực hiện theo 
chế độ hạch toán kinh tế đơn 
giản và mang nặng dấu ấn của 
thời kỳ bao cấp. 

1.3. Lần thứ Ba - Viện Thiết 
kế giao thông và Viện Khảo 
sát thiết kế đƣờng thuỷ: 

Do yêu cầu của nhiệm vụ phát 
triển ngành Cảng và Đường 
thuỷ, tháng 10-1978, lực lượng 
KSTK Đường thuỷ được tách 
ra khỏi Viện TKGT để thành 
lập Viện KSTK Đường thuỷ 
trực thuộc Bộ theo quyết định 
của Hội đồng Chính phủ, đồng 
thời ở miền Nam cũng hình 
thành Phân viện KSTK Đường 
thuỷ phía Nam.  

1.4. Lần thứ Tƣ - Viện Thiết 
kế giao thông vận tải (1982 – 
1991).  

Ngày 7-12-1982 bằng Quyết 
định số 1987/QĐ.TC, Bộ GTVT 
đã hợp nhất Viện TKGT và 
Viện KSTK Đường thuỷ thành 
Viện Thiết kế Giao thông vận 
tải, đồng thời hai Phân viện 
phía Nam của hai Viện cũng 
được hợp nhất thành Phân 
Viện Thiết kế GTVT phía Nam.  

Năm 1983, mô hình tổ chức 
của Viện đã được sắp xếp lại 
gồm các phòng tham mưu quản 
lý và các đơn vị sản xuất là các 
Xí nghiệp phân theo các ngành 
và chuyên ngành, hạch toán 
kinh tế theo phân cấp, tiến đến 
hạch toán kinh tế độc lập. Mục 
tiêu của việc sắp xếp lại là 
nhằm đảm bảo tính chỉ đạo tập 
trung của Viện thiết kế GTVT, 
đồng thời phát huy được tính 
chuyên sâu của từng ngành, 
tính chủ động sáng tạo của các 
đơn vị sản xuất và giảm các 
đầu mối gián tiếp, Theo mô 
hình này các đội khảo sát, các 
phòng thiết kế trực thuộc Viện 
trước đây đã được tách ra và 
chuyển thành các Xí nghiệp 
chuyên ngành (Đường sắt, 
Đường bộ, Địa chất, ...) 

Ngày 16 tháng 4 năm 1985, Bộ 
GTVT đã ra Quyết định số 
611/QĐ-TCCB quy định nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của Viện thiết kế GTVT. Theo 
Quyết định này, Viện có tư 
cách pháp nhân đầy đủ, hạch 
toán kinh tế độc lập và hoạt 
động như một Liên hiệp các Xí 
nghiệp; trong đó các Xí nghiệp 
trực thuộc hạch toán kinh tế 
độc lập, có tư cách pháp nhân. 

Căn cứ Quyết định nêu trên 
của Bộ GTVT, tháng 5-1985 
Viện thiết kế GTVT đã ra quyết 
định quy định nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức cho các Xí 
nghiệp, Phân viện và Trung 
tâm. Do được mở rộng quyền 
hạn, các Xí nghiệp, Phân Viện 
và Trung tâm đã tăng thêm 

tính chủ động trong tìm kiếm 
công ăn việc làm, chăm lo đời 
sống CNVC.  

 

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 
Viện (1982)và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất  

Năm 1987, nhân kỷ niệm lần 
thứ 25 ngày thành lập, Viện 
thiết kế GTVT đã tổ chức cuộc 
thi rộng rãi và có quy mô lớn để 
lựa chon Biểu tượng (Logo) 
của Viện. Kết quả cuộc thi đã 
lựa chọn được Logo chính thức 
của Tổng công ty ngày nay. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
SXKD và đảm bảo chất lượng 
sản phẩm KSTK, Viện đã tiếp 
tục có những điều chỉnh sắp 
xếp lại tổ chức: Tháng 1-1988 
thành lập Văn phòng kỹ thuật 
trên cơ sở hợp nhất Phòng Kỹ 
thuật và Trung tâm Nghiên cứu 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
tháng 3-1991 giải thể Xí nghiệp 
Cơ khí KSGT và chuyển bộ 
phận cơ khí về Xí nghiệp 
KSTK Địa chất, bộ phận 
Quang học về Xí nghiệp KSTK 
Đường bộ.  

Vào đầu những năm 90 của 
Thế kỷ XX, xuất phát từ nhu 
cầu tăng cường mối quan hệ 
quốc tế trong sự chuyển đổi 
của nền kinh tế đất nước, Viện 
thiết kế GTVT đã có tên giao 
dịch quốc tế là Transport 
Engineering Design Institute, 
viết tắt là TEDI - cái tên đã và 
sẽ mãi mãi là niềm tự hào của 
CBCNV của Viện thiết kế ngày 
xưa và Tổng Công ty Tư vấn 
thiết kế GTVT ngày hôm nay. 

Năm 1992, để đón đầu các 
nguồn vốn đầu tư từ nước 
ngoài vào Việt Nam sau khi Mỹ 
huỷ bỏ lệnh cấm vận, Viện 
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thiết kế GTVT đã cùng với 
Viện KSTK Thuỷ lợi (Bộ Thuỷ 
lợi), Viện Thiết kế nhà ở và 
công trình công cộng (Bộ Xây 
dựng) và Công ty Tư vấn Quốc 
tế Thái Bình Dương (PCI) của 
Nhật Bản đã xúc tiến thành lập 
Công ty liên doanh lấy tên là: 
Công ty Tư vấn công trình 
Châu Á - Thái Bình Dương 
(Tên tiếng Anh là Asia Pacific 
Engineering Consultant, viết tắt 
là APECO) để thực hiện các 
dự án sử dụng nguồn vốn 
ODA và các dự án khác tại 
Việt Nam và các nước trong  
khu vực. 

Có thể nói, đây là thời kỳ Viện 
thiết kế GTVT đã chủ động 
nghiên cứu và tiến hành những 
bước đi quan trọng về sắp xếp, 
đổi mới doanh nghiệp đặc biệt 
là về cơ cấu tổ chức, quản trị 
doanh nghiệp, hướng theo 
thông lệ Quốc tế, tạo tiền đề 
vững chắc cho hoạt động của 
một Tổng công ty tư vấn lớn 
sau này. 

1.5. Lần thứ Năm - Công ty 
Khảo sát thiết kế GTVT (1991 
-1995) 

Ngày 20/10/1991 Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) đã 
ban hành Nghị định 388/HĐBT 
về việc đổi mới công tác tổ 
chức, đổi mới cơ chế quản lý 
nhằm phân định rõ chức năng 
quản lý nhà nước với chức 
năng sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm quản lý kinh tế chặt chẽ, 
sử dụng hiệu quả các nguồn 
vốn xây dựng. Như vậy, những 
tổ chức hoạt động dưới tên và 
cơ chế Viện không còn phù 
hợp và không thể tiếp tục hoạt 
động được nữa, trong khi đó 
Nhà nước chưa có những 
hướng dẫn cụ thể về việc 
chuyển đổi hoạt động từ mô 
hình Viện thành mô hình Tổng 
Công ty. Do vậy ngày 
16/6/1993, bằng Quyết định số 
1182/QĐ-TCCB-LĐ, Bộ GTVT 
đã quyết định chuyển tên Viện 
thiết kế GTVT thành Công ty 
Khảo sát thiết kế GTVT. Các 

Xí nghiệp và Phân Viện phía 
Nam trực thuộc Viện cũng 
chuyển từ chế độ hạch toán 
kinh tế độc lập sang chế độ 
hạch toán kinh tế theo sự uỷ 
quyền của Tổng Giám đốc 
Công ty. Cùng thời gian này, 
vào tháng 12-1994, Trường 
Công nhân kỹ thuật khảo sát 
của Viện (Trường S90) do 
không còn nhu cầu đào tạo tập 
trung, đã được giải thể theo 
quyết định của Bộ. 

Sau hai năm hoạt động, mô 
hình tổ chức Công ty Khảo sát 
thiết kế GTVT đã bộc lộ nhiều 
hạn chế đối với sự phát triển 
của bản thân Công ty và các Xí 
nghiệp trực thuộc. Vì vậy, vào 
đầu năm 1995 sau khi có 
hướng dẫn của Nhà nước, 
Công ty đã đề nghị Nhà nước 
và Bộ GTVT cho phép chuyển 
thành Tổng Công ty với các 
Công ty thành viên hạch toán 
độc lập và các Trung tâm, chi 
nhánh hạch toán phụ thuộc.  

Trong thời gian chờ các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, Công ty 
đã đồng ý để Phân Viện phía 
Nam xin phép thành lập Công 
ty hạch toán độc lập để trở 
thành Công ty thành viên của 
Tổng Công ty sau này. Với 
mục tiêu mở rộng hoạt động 
ứng dụng KHCN cho Tổng 
Công ty sau này, Công ty cũng 
đã xin phép Bộ GTVT thành 
lập Trung tâm ứng dụng công 
nghệ mới xây dựng nền móng 
công trình. Tháng 3/1995 Bộ 
GTVT đã ra quyết định thành 
lập Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ mới xây dựng nền móng 
công trình và Công ty Khảo sát 
thiết kế GTVT phía Nam. 

Có thể nói, trong khoảng thời 
gian này do ảnh hưởng chung 
của cơ chế quản lý nhà nước, 
công tác sắp xếp cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của Công ty 
KSTK GTVT có phần bị động 
và lung túng. Tuy nhiên, cùng 
với sự điều chỉnh của Nhà 
nước, lãnh đạo Công ty đã 
nghiên cứu và nhanh chóng 

tìm ra những đối sách phù 
hợp, chuẩn bị sẵn mọi điều 
kiện cho bước đi quan trọng 
tiếp theo – thành lập Tổng 
công ty tư vấn thiết kế GTVT. 

 

1.6. Lần thứ Sáu -  Tổng 
Công ty Tƣ vấn thiết kế 
GTVT (1996 – 2002): 

Sau khi được Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận, ngày 27-11-
1995 Bộ GTVT đã ra Quyết 
định số 4898/TCCB-LĐ thành 
lập Tổng Công ty Tƣ vấn 
thiết kế GTVT  trên cơ sở 
Công ty Khảo sát thiết kế 
GTVT trước đây với 5 Công ty 
hạch toán độc lập (gồm: Công 
ty TVTK Cầu Lớn-Hầm, Công 
ty TVTK Đường bộ, Công ty 
TVTK Cầu đường, Công ty 
TVXD Cảng – Đường thủy) và 
3 Trung tâm hạch toán phụ 
thuộc (gồm: Trung tâm ứng 
dụng công nghệ mới xây dựng 
nền móng công trình, Trung 
tâm tin học tư vấn công trình 
GTVT, Trung tâm TVGS xây 
dựng GTVT). Tổng công ty 
TVTK GTVT hoạt động theo 
mô hình Tổng Công ty 90 với 
tên giao dịch quốc tế là TEDI – 
Transport Engineering 
Design Incorporation. 

Theo đề nghị của Tổng Công 
ty, tháng 4-1996 Bộ GTVT ra 
quyết định thành lập các Công 
ty thành viên. Tháng 5-1996 Bộ 
ra quyết định phê duyệt Điều lệ 
Tổng Công ty và thành lập 
Trung tâm Tư vấn thiết kế Kiến 
trúc xây dựng hạch toán phụ 
thuộc trực thuộc Tổng Công ty. 
(Trung tâm ứng dụng công 
nghệ mới xây dựng nền móng 
công trình được Bộ chấp thuận 
là đơn vị hạch toán theo phân 
cấp trực thuộc Công ty Tư vấn 
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thiết kế Cầu Đường). Cũng 
trong thời gian này, Công ty 
Khảo sát thiết kế GTVT phía 
Nam chuyển thành đơn vị trực 
thuộc Bộ GTVT và không còn là 
Công ty thành viên của Tổng 
Công ty TVTK GTVT.  

Tháng 9-1996, thực hiện quyết 
định của Bộ GTVT về việc tiếp 
tục hoàn thiện việc sắp xếp đổi 
mới doanh nghiệp, Tổng Công 
ty tiếp nhận Công ty Tư vấn 
xây dựng Đường thuỷ thuộc 
Cục Đường sông Việt Nam về 
làm đơn vị thành viên của 
Tổng Công ty. Để duy trì và 
phát triển các hoạt động của 
Tổng Công ty tại thị trường các 
tỉnh phía Nam, ngày 
03/5/2001, Tổng Công ty đã ra 
Quyết định số 163/TCCB-LĐ 
thành lập Chi nhánh Tổng 
Công ty TVTK GTVT tại TP Hồ 
Chí Minh, là đơn vị hạch toán 
phụ thuộc của Tổng Công ty. 

Từ năm 1996 đến năm 2002, 
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế 
GTVT (TEDI) đã không ngừng 
phát triển gồm 06 công ty 
thành viên là các đơn vị hạch 
toán kinh tế độc lập, Công ty tư 
vấn thiết kế KTXD và các 
Trung tâm, Chi nhánh Tổng 
Công ty ở phía Nam là các đơn 
vị hạch toán phụ thuộc cùng 
với Công ty liên doanh  
APECO. Trụ sở chính của 
Tổng công ty và các công ty 
thành viên đóng tại TP. Hà Nội. 

1.7. Lần thứ Bảy - Sáp nhập 
thêm các đơn vị thành viên 
mới (2003 – 2004) 

Thực hiện Quyết định số 
63/2003/QĐ-TTg ngày 
21/3/2003 của Thủ tướng 
Chính Phủ về việc phê duyệt 
phương án tổng thể sắp xếp, 
đổi mới doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Bộ GTVT, 
tháng 10/2003 Bộ GTVT đã 
quyết định sáp nhập 04 đơn vị 
trực thuộc Cục Đường bộ Việt 
Nam vào Tổng công ty làm các 
đơn vị thành viên, bao gồm: 
Công ty TVXD CTGT 2, Công 

ty  TVXD CTGT 4, Công ty  
TVXD CTGT 5 và Công ty 
TVXD CTGT 7. Như vậy, từ 
đầu năm 2004 Tổng Công ty 
bắt đầu hoạt động với mô hình 
gồm 10 công ty thành viên là 
các đơn vị hạch toán kinh tế 
độc lập, và các đơn vị hạch 
toán phụ thuộc cùng với Công 
ty liên doanh APECO. Trụ sở 
chính của Tổng Công ty đóng 
tại 278 - Tôn Đức Thắng TP. 
Hà Nội, các công ty thành viên 
có trụ sở trải dài trên khắp các 
miền của đất nước gồm: Công 
ty TVXD CTGT 4 tại TP. Vinh, 
Công ty TVXD CTGT 5 tại TP. 
Đà Nẵng, Công ty TVXD CTGT 
7 tại TP. Hồ Chí Minh. .       

1.8. Lần thứ Tám - Cổ phần 
hoá các công ty thành viên, 
Tổng Công ty hoạt động 
theo mô hình Công ty mẹ - 
công ty con (2004 – 2007).      

Thực hiện chủ trương sắp xếp, 
đổi mới nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, bằng 
Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT 
ngày 07/6/2004 Bộ GTVT đã 
phê duyệt danh sách 06 công ty 
hạch toán độc lập trực thuộc 
Tổng Công ty thực hiện cổ 
phần hoá Đợt 1 theo phương 
thức Nhà nước nắm giữ cổ 
phần chi phối gồm: Công ty 
TVXD CTGT 2, Công ty  TVXD 
CTGT 4, Công ty  TVXD CTGT 
5, Công ty  TVXD CTGT 7, 
Công ty TVTK kiểm định & Địa 
kỹ thuật và Công ty TVXD 
Đường Thuỷ. Đến cuối năm 
2005, các đơn vị nêu trên đã 
hoàn thành công tác cổ phần 
hoá đợt 1 và chuyển sang hoạt 
động theo mô hình công ty cổ 
phần từ đầu năm 2006.  

Tiếp theo, bằng Quyết định số 
1606/QĐ-BGTVT ngày 
11/5/2005 Bộ GTVT phê duyệt 
danh sách các đơn vị thành 
viên của Tổng Công ty cổ phần 
hoá Đợt 2 theo phương thức 
Nhà nước nắm giữ cổ phần chi 
phối, gồm: Công ty TVTK Cầu 
lớn - Hầm, Công ty TVTK 
Đường Bộ, Công ty TVTK Cầu 

Đường và Công ty TVXD Cảng 
- Đường Thuỷ. Năm 2006 cả 
04 Công ty đã hoàn thành việc 
cổ phần hóa và hoạt động theo 
mô hình công ty cổ phần từ 
đầu năm 2007. 

Việc cổ phần hoá các công ty 
thành viên, Nhà nước nắm giữ 
cổ phần chi phối là một bước 
tiến quan trọng về chất (thay 
đổi cơ cấu sở hữu doanh 
nghiệp) của Tổng Công ty 
trong quá trình sắp xếp đổi mới 
nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. Như vậy, kể 
từ năm 2006, là đại diện phần 
vốn nhà nước tại các công ty 
thành viên, Tổng Công ty bắt 
đầu chuyển đổi mô hình quản 
lý, điều hành và hạch toán phù 
hợp với mô hình tổ chức mới.  

1.9. Lần thứ Chín - Công ty 
mẹ - Tổng Công ty Tƣ vấn 
thiết kế GTVT (2007 - 2013).  

Ngày 9/4/2007 bằng Quyết định 
số 782/QĐ-BGTVT Bộ Giao 
thông vận tải đã quyết định 
thành lập Công ty mẹ - Tổng 
Công ty Tư vấn thiết kế GTVT 
trực thuộc Bộ GTVT trên cơ sở 
tổ chức lại khối Văn phòng 
Tổng Công ty và các đơn vị 
hạch toán phụ thuộc của Tổng 
Công ty (Công ty TVTK KTXD 
và Chi nhánh Tổng Công ty tại 
TP Hồ Chí Minh); hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp Nhà 
nước số 14/2003/QH11 ngày 
26/11/2003.  

Như vậy sau 10 năm hoạt 
động theo mô hình Tổng Công 

ty 90 (1996  2006), đến năm 
2007, Tổng Công ty Tư vấn 
thiết kế GTVT chính thức 
chuyển đổi phương thức hoạt 
động theo mô hình Công ty mẹ 
- Công ty con (Nhóm các công 
ty) có tên gọi là: Tổng Công ty 
Tƣ vấn thiết kế giao thông 
vận tải, tên giao dịch quốc tế 
Transport Engineering 
Design Incorporated viết tắt 
là TEDI, Tổng Công ty bao 
gồm Công ty mẹ - Tổng Công 
ty là công ty Nhà nước do Nhà 
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nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ, 10 công ty con là các công 
ty cổ phần có vốn nhà nước 
chi phối và 01 công ty liên kết 
là công ty APECO có vốn nhà 
nước không chi phối. 

Năm 2008, với mục tiêu mở 
rộng phạm vi sản xuất kinh 
doanh đối với tất cả các nguồn 
vốn đầu tư trong nước và quốc 
tế (JCA, WB, ADB, …), Hội 
dồng quản trị Tổng công ty đã 
quyét định thành lập mới Công 
ty Cổ phần Tư vấn quốc tế 
Giao thông vận tải (TECICO), 
tróng đó Tổng công ty TVTK 
GTVT là cổ đông sáng lập có 
vốn góp 27% vốn điều lệ của 
công ty. 

Tiếp tục tiến trình sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp, căn cứ 
Quyết định số 177/QĐ-TTg 
ngày 29/1/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt kế hoạch 
điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước thuộc Bộ GTVT, 
ngày 25/6/2010, Bộ trưởng Bộ 
GTVT đã ra Quyết định số 
1765/QĐ-BGTVT chuyển Công 
ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn 
thiết kế GTVT thành Công ty 
TNHH một thành viên do Nhà 
nước sở hữu 100% vốn điều 
lệ, hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 
29/11/2005. Công ty mẹ - Tổng 
công ty đã chính thức chuyển 
sang hoạt động theo mô hình 
công ty TNHH một thành viên 
từ tháng 10/2010. 

Như vậy, 52 năm kể từ ngày 
thành lập Tổng công ty TVTK 
GTVT là một trong những 
doanh nghiệp tư vấn có quy 
mô lớn nhất ở Việt nam, bao 
gồm Công ty mẹ - Tổng công 
ty là Công ty THHH một thành 
viên do nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ, 10 công ty 
con là các công ty cổ phần có 
vốn nhà nước chi phối và 02 
công ty liên kết có vốn nhà 
nước không chi phối, hoạt 
động theo mô hình Nhóm công 
ty mẹ - công ty con với lực 

lượng cán bộ, CBCNV – LĐ 
gần 2000 người. 

1.10. Lần thứ Mƣời – Cổ 
phần hóa Công ty mẹ và Tái 
cơ cấu Tổng Công ty (từ 
năm 2013) 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-
TTg ngày 17/01/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc đẩy 
mạnh tái cơ cấu các Tập đoàn, 
Tổng công ty Nhà nước, Quyết 
định số 929/QĐ-TTg ngày 
17/7/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án Tái 
cơ cấu doanh nghiệp Nhà 
nước, giai đoạn 2011 – 2015 
và chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng 
công ty TVTK GTVT đã xây 
dựng Đề án Tái cơ cấu Tổng 
công ty và đã được Bộ Giao 
thông vận tải  phê duyệt tại 
Quyết định số 1758/QĐ-
BGTVT ngày 26/7/2012. 

Nội dung cơ bản của Đề án tái 

cơ cấu đã được phê duyệt là: 

Từ năm 2013 tiến hành từng 

bước cổ phần hóa, chuyển đổi 

Công ty mẹ thành công ty cổ 

phần, thay đổi cơ cấu sở hữu 

tại Công ty mẹ và các công ty 

thành viên thông qua việc cổ 

phần hóa công ty mẹ/ thoái 

vốn nhà nước tại một số công 

ty con. Bên cạnh đó, tái cơ cấu 

doanh nghiệp của Tổng công 

ty cần được thực hiện đồng bộ 

trên các mặt: Về ngành nghề 

kinh doanh, sản phẩm, thị 

trường: Mô hình tổ chức; Đào 

tạo nguồn nhân lực; Tái cơ cấu 

tài chính; Nâng cao năng lực 

về công nghệ và quản trị 

doanh nghiệp; ...   

Năm 2013, những công việc 

quan trọng của Đề án tái cơ 

cấu Tổng công ty đã được 

triển khai và cơ bản hoàn 

thành, trong đó các công ty 

con đã hoàn thành xây dựng 

đề án tái cơ cấu doanh nghiệp 

và đã chủ động triển khai 

những công việc liên quan, 

phù hợp với đề án tái cơ cấu 

doanh nghiệp của từng đơn vị, 

Tổng công ty đã cơ bản hoàn 

thành các bước quy định trong 

quá trình cổ phần hóa Công ty 

mẹ - Tổng công ty, bao gồm: 

- Ngày 08/01/2013 Bộ GTVT 
đã ban hành Quyết định số 
49/QĐ-BGTVT về việc cổ phần 
hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 
TVTK GTVT và Quyết định số 
57/QĐ-BGTVT về việc thành 
lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa 
Công ty mẹ - Tổng công ty 
TVTK GTVT; 
- Tổng công ty hoàn thành xác 
định giá trị doanh nghiệp của 
công ty mẹ - Tổng công ty phục 
vụ cổ phần hóa và Bộ GTVT đã 
ban hành Quyết định số  
3163/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2013 
về việc phê duyệt giá trị doanh 
nghiệp của Công ty mẹ Tổng 
công ty (163,5 tỷ đồng). 
- Tổng công ty hoàn thành 
xây dựng phương cổ phần 
hóa trình Bộ GTVT để trình 
Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt. Ngày 06/01/2014, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 26/QĐ-
TTg về việc phê duyệt 
phương án cổ phần hóa và 
chuyển Tổng công ty TVTK 
GTVT thành Công ty cổ phần 
(Vốn điều lệ 125 tỷ đồng, 
trong đó Nhà nước nắm giữ 
49%, Cổ đông chiến lược: 
20,4%; Công đoàn Công ty 
mẹ: 0.28%, Cổ phần ưu đãi 
của người lao động: 9,52%, 
bán đấu giá: 20,80%). 
- Ngày 13/01/2014 Bộ GTVT 

đã có Quyết định số 125/QĐ-
BGTVT phê duyệt giá khởi 

điểm bán cổ phần, tiêu chí và 
danh sách Nhà đầu tư chiến 

lược và phương thức bán cổ 

phần lần cho nhà đầu tư 
chiến lược. 

- Ngày 13/02/2014 Bộ GTVT 

đã có Quyết định số 410/QĐ-

BGTVT phê duyệt kết quả thỏa 

thuận bán cổ phần cho nhà 

đầu tư chiến lược khi cổ phần 

hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 

TVTK GTVT (Công ty Oriental 

Consultant – OC của Nhật Bản 
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nắm giữ 15,4% vốn điều lệ và 

Công ty CP kỹ thuật nền móng 

công trình – FECON của Việt 

Nam nắm giữ 5% vốn điều lệ ). 

Ngày 18/2/2014, Tổng công ty 

đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng 

mua bán cổ phần cho Nhà đầu 

tư chiến lược với sự chứng 

kiến của Lãnh đạo Bộ GTVT. 

- Tiến độ dự kiến: ngày 26/3 
tổ chức bán đấu giá cổ phần 
lần đầu tại sàn chứng khoán 
HNX (Hà Nội), Tháng 5/2014: 
Đại hội đồng cổ đông lần đầu 
và đăng ký công ty cổ phần; 
Từ 01/6/2014: Công ty cổ phần 
chính thức đi vào hoạt động. 

Như vậy, trong tiến trình sắp 
xếp, đổi mới doanh nghiệp của 
Tổng công ty, đây là lần thay 
đổi mang tính bước ngoặt. 
Việc chuyển đổi Công ty mẹ - 
Tổng công ty thành công ty cổ 
phần sẽ làm thay đổi căn bản 
về sở hữu doanh nghiệp, từ sở 
hữu nhà nước chuyển sang đa 
sở hữu, và kèm theo đó là 
những thay đổi về mô hình tổ 
chức và phương thức hoạt 
động của Công ty mẹ và cả 
nhóm công ty TEDI. 

2. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ 
NỘI DUNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI 
TÁI CƠ CẤU DOANH 
NGHIỆP TỔNG CÔNG TY 
(Lần thứ Mƣời)  
 
2.1 Mục tiêu 

Nghị quyết Đại hội đại biể 
Đảng bộ Tổng Công ty TVTK 
GTVT lần thứ XX nhiệm kỳ 
2012 -2017 đã đề ra mục tiêu 
tổng quát về đinh hướng phát 
triển Tổng Công ty là: Hoàn 
thành công tác tái cấu trúc 
Doanh nghiệp một cách sâu 
sắc và toàn diện, xây dựng 
Tổng Công ty thành hang tư 
vấn có tính chuyên nghiệp cao, 
quản lý và hoạt động tiếp cận 
theo thong lệ Quốc tế, phù hợp 
với điều kiện Việt Nam, thỏa 
mãn nhu cầu cung cấp dịch vụ 
tư vấn trong nước và trong khu 

vực, đủ điều kiện tham gia hội 
nhập, đủ sức cạnh tranh trong 
khu vực và Quốc tế. 

Theo Đề án tái cơ cấu đã được 
Bộ GTVT phê duyệt, sau khi tái 
cơ cấu Tổng công ty là tổ hợp 
các doanh nghiệp (nhóm công 
ty) bao gồm: Công ty mẹ, công 
ty con, công ty liên kết, hoạt 
động trong lĩnh vực tư vấn về 
quy hoạch phát triển giao 
thông vận tải, khảo sát, thiết 
kế, giám sát xây dựng kết cấu 
hạ tầng giao thông; liên kết, 
gắn bó chặt chẽ và lâu dài với 
nhau về lợi ích kinh tế, công 
nghệ, thị trường, hoạt động 
theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ tổ chức hoạt động. 
Công ty mẹ và các đơn vị 
thành viên có tư cách pháp 
nhân, có vốn và tài sản riêng, 
có quyền chiếm hữu, sử dụng, 
định đoạt tài sản của mình 
theo quy định của pháp luật và 
theo thỏa thuận chung của 
nhóm công ty.  

Để thực hiện được các mục 
tiêu nêu trên, công tác tái cơ 
cấu doanh nghiệp của Tổng 
công ty trong thời gian tới cần 
tập trung vào những nội dung 
chủ yếu sau đây:  

2.2 Yêu cầu chung 
- Phát huy thế mạnh truyền 
thống của Công ty mẹ và các 
Công ty thành viên trong Nhóm 
công ty – những doanh nghiệp 
đầu ngành về tư vấn trong lĩnh 
vực giao thông vận tải, ổn định 
sản xuất kinh doanh, củng cố 
uy tín, thương hiệu, tích lũy và 
phát triển, tập trung vào các 
lĩnh vực SXKD chính là Tư vấn 
quy hoạch và xây dựng các 
công trình giao thông, công 
nghiệp và dân dụng. 

- Duy trì sự phát triển bền 
vững của Công ty mẹ - Tổng 
công ty và các Công ty thành 
viên trong Nhóm công ty 

- Xây dựng mô hình tổ chức 
sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, 
hợp lý, có hiệu quả; nâng cao 
sức cạnh tranh, tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn chủ sở hữu; 
duy trì đội ngũ cán bộ, công 
nhận kỹ thuật lành nghề, đặc 
biệt là đội ngũ kỹ sư, chuyên 
gia đầu ngành trong các lĩnh 
vực khoa học công nghệ để 
cung cấp các phẩm tư vấn với 
chất lượng và hiệu quả cao. 

- Bảo toàn và sử dụng hiệu 
quả các nguồn vốn của doanh 
nghiệp; bảo đảm quyền lợi, 
nghĩa vụ hợp pháp của Nhà 
đầu tư, Người lao và các 
doanh nghiệp. 

- Khai thác, sử dụng có hiệu 
quả những tài sản đã và đang 
đầu tư, thu hồi tối đa các 
khoản đã đầu tư vào các lĩnh 
vực không liên quan đến lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh chính 
để tập trung cho phát triển, 
nâng cao năng lực tư vấn thiết 
kế GTVT. 

2.3 Nội dung cơ bản 

* Về ngành nghề kinh doanh, 
sản phẩm, thị trường:  
- Duy trì thế mạnh của Tổng 
công ty trong các nhóm sản 
phẩm truyền thống căn cứ theo 
yêu cầu khách hàng và khả 
năng đáp ứng của doanh 
nghiệp để tập trung nguồn lực 
theo thứ tự ưu tiên của từng 
nhóm: Khảo sát (địa hình, địa 
chất công trình và vật liệu xây 
dựng, dự báo giao thông, môi 
trường, thủy hải văn); thiết kế 
(đường ô tô thông thường, cầu 
lớn – hầm, đường ô tô cao tốc; 
tư vấn giám sát, báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư, 
cảng – đường thủy, đường 
sắt).  

- Căn cứ nhu cầu thị trường, 
tùy theo tình hình thực tế từng 
giai đoạn, nghiên cứu, mở 
rộng và phát triển ngành nghề 
trong các lĩnh vực: Tư vấn quy 
hoạch phát triển giao thông 
vận tải, kiểm định công trình, 
kiến trúc khác biệt, đòi hỏi 
thẩm mỹ và trình độ công nghệ 
cao như: các kết cấu đặc biệt 
(cầu dây văng, cầu treo dây 



SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG TEDI ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG 

 

18 Th«ng tin Quý 1.2014 

võng, cầu vòm thép dây xiên, 
...), hệ thống quản lý điều hành 
đường cao tốc, các công trình 
cảng biển lớn, ...  

- Thay đổi, cải tiến phương 
thức tiếp cận, phục vụ khách 
hàng bằng nhiều hình thức 
khác nhau, đặc biệt lưu ý chăm 
sóc khách hàng trước và sau 
khi cung cấp dịch vụ. Giám giá 
thành sản phẩm một cách hợp 
lý.  

- Mở rộng quan hệ đối với các 
đối tác chiến lược, đối tác 
nước ngoài nhằm xúc tiến dự 
án, tiếp nhận công nghệ mới 
và xuất khẩu dịch vụ của Tổng 
công ty ra nước ngoài. 

* Về tái cơ cấu nguồn lực:  
Xây dựng kế hoạch dài hạn 
phát triển nguồn nhân lực, trên 
cơ sở thứ tự ưu tiên các sản 
phẩm để quy hoạch, bố trí 
nguồn lực phù hợp làm cơ sở 
tuyển dụng, bồi dưỡng và đào 
tạo. Nghiên cứu áp dụng thí 
điểm thuê chuyên gia nước 
ngoài từ các tổ chức tư vấn có 
uy tín trên thế giới để thực hiện 
đào tạo tại chỗ. Chú trọng 
công tác xây dựng đội ngũ cán 
bộ kế cận, công tác đào tạo lại 
kết hợp với cử kỹ sư đi thực 
tập, nâng cao trình độ ở nước 
ngoài, tiếp thu chuyển giao 
công nghệ mới. 

* Về khoa học công nghệ:  
Kiện toàn bộ máy quản lý khoa 
học công nghệ, chất lượng sản 
phẩm. Hợp tác với các đối tác 
chiến lược trong nước và nước 
ngoài trong chuyển giao công 
nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ 
quá trình đổi mới trang thiết bị 
nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm. Thống nhất, 
quy chuẩn hóa toàn bộ sản 
phẩm khảo sát thiết kế theo quy 
định của Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001-2008.  

*  Về tái cơ cấu tài chính và 
quản trị doanh nghiệp:  
Năm 2014, sau khi hoàn thành 
các bước cổ phần hóa, chuyển 
đổi Công ty mẹ - Tổng công ty 

thành công ty cổ phần, cơ cấu 
vốn chủ sở hữu tại các doanh 
nghiệp trong nhóm công ty sẽ 
thay đổi, trong đó tại Công ty 
mẹ nhà nước nắm giữ 49% 
vốn điều lệ, trong khi tại các 
công ty con, công ty liên kết tỷ 
lệ vốn nhà nước hiện nay 
được chuyển thành vốn của 
công ty mẹ - Tổng công ty đầu 
tư xuống các công ty. Vì vậy, 
công tác quản trị doanh nghiệp 
của Tổng công ty cần tập trung 
vào một số vấn đề sau: 

- Xây dựng, quản lý và phát triển 
nguồn lực tài chính vững mạnh, 
tăng cường mối quan hệ với các 
tổ chức tín dụng, đa dạng hóa 
hình thức thu hút vốn đầu tư để 
đáp ứng nhu cầu phát triển sản 
xuất kinh doanh và đầu tư đạt 
hiệu quả kinh tế cao. Tập trung 
xử lý các khoản phải thu của 
khách hàng và hàng tồn kho 
nhằm lành mạnh tình hình tài 
chính của các đơn vị. 

- Tăng cường công tác quản lý 
vốn và người đại diện phần 
vốn của Tổng công ty tại các 
công ty con, công ty liên kết, 
trong đó cần xem xét, đánh giá 
lại hiệu quả vốn đầu tư tại các 
công ty con, công ty liên kết, 
đề xuất các giải pháp nâng cao 
hiệu quả vốn đầu tư. Đối với 
các công ty có tiềm năng phát 
triển, xem xét phương án tăng 
tỷ lệ vốn của Công ty mẹ - 
Tổng công ty theo lộ trình phù 
hợp, đảm bảo hỗ trợ và đáp 
ứng kịp thời nhu cầu vốn cho 
hoạt động SXKD của các công 
ty. Đối với một số công ty hoạt 
động kém hiệu quả, có thể 
xem xét phương án giảm tỷ lệ 
vốn của Công ty mẹ - Tổng 
công ty nhằm tập trung nguồn 
lực phát triển sản xuất kinh 
doanh. 

- Từng bước nâng cao phương 
thức quản trị doanh nghiệp 
theo hướng chuyên nghiệp và 
tiếp cận thông lệ Quốc tế. Rà 
soát lại hệ thống quy chế quản 
lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với cơ cấu tổ 

chức mới. Công ty mẹ và các 
công ty con có đủ điều kiện 
thực hiện đăng ký niêm yết 
trên thị trường chứng khoán để 
nâng cao tính minh bạch trong 
công tác quản lý, công tác tài 
chính;  

- Với tiêu chí phát triển bền 
vững, Tổng công ty tiếp tục 
nghiên cứu sắp xếp lại các 
phòng, ban, đơn vị sản xuất, 
hoàn thiện mô hình quản lý và 
điều hành dự án, phương thức 
phối hợp sản xuất kinh doanh 
trong Nhóm công ty mẹ - công 
ty con để đạt hiệu quả tối đa 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và các hoạt động chung 
của nhóm công ty TEDI. Chú 
trọng xây dựng nền văn hóa 
doanh nghiệp với đặc thù của 
doanh nghiệp tư vấn có hàm 
lượng chất xám cao, hướng đến 
các giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp 
– Chất lượng – Hiệu quả. 

Tái cơ cấu doanh nghiệp với 
mục tiêu duy nhất đó là Tổng 
Công ty cùng các đơn vị thành 
viên ngày càng ổn định và phát 
triển bền vững. Với việc lựa 
chọn thành công các đối tác 
chiến lược trong nước và nước 
ngoài, đồng thời hoàn thành cổ 
phần hóa Công ty mẹ - Tổng 
công ty trong năm 2014, toàn 
thể Ban lãnh đạo và CBCNV-
LĐ trong Tổng công ty cần 
phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn 
kết, nắm bắt những cơ hội 
thuận lợi này để hoàn thành 
công tác tái cơ cấu doanh 
nghiệp, hướng tới mở rộng và 
phát triển thị trường, nâng cao 
năng lực về công nghệ, tài 
chính và quản trị doanh 
nghiệp.  

 


