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10 sù kiÖn tiªu biÓu cña tedi 2013 

1. Tổng công ty được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; 

3. Tổng công ty đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác, kết quả sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra; 

4. Tổng công ty hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 với khối lượng và tiến độ kỷ 

lục, với các nhiệm vụ chính: Thực hiện nhiệm vụ Tổng thể toàn bộ dự án mở rộng 

quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa - Cần Thơ; Thực hiện nhiệm vụ Tổng B và trực tiếp 

thực hiện đoạn Vũng Áng - Phú Yên; 

5. Hoàn thành dự án 4 cầu vượt (tại thành phố Hà Nội -nút giao đường Nguyễn Chí 

Thanh - Kim Mã) và thành phố Hồ Chí Minh - nút Cây Gõ, nút Ngã 6 Nguyễn Tri 

Phương - đường 3/2 - Lý Thái Tổ, nút Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám),  góp phần hiệu 

quả hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn của cả nước; 

6. Lần đầu tiên Bộ Giao thông vận tải thực hiện đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức 

tư vấn. Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đứng đầu danh sách xếp hạng tư vấn 

lĩnh vực đường bộ, các công ty thành viên được xếp hạng cao trong TOP 10, TOP 

20 trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, cảng - đường thủy; 

7. Tổ chức thành công Hội thảo công tác chất lượng khảo sát của Tổng công ty 

năm 2013; 

8. Tổ chức thành công hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông của nữ cán bộ 

công nhân viên TEDI; 

9. Tổng công ty được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương lao động hạng 

Nhất do có thành tích tại dự án xây dựng quốc lộ 2E tại Nước CHDCND Lào; Công ty 

mẹ và Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ 

thi đua xuất sắc; Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ và Công ty CP Tư vấn xây 

dựng CTGT 2 được Bộ trưởng tặng cờ thi đua xuất sắc; 

10. Tổng công ty thực hiện tốt chính sách xã hội từ thiện tại các đợt quyên góp ủng 

hộ đồng bào nghèo tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và đồng bào bị ảnh hưởng bởi 

bão lụt tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; ủng hộ đồng bào nghèo tại huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai.  

 

 

 

  

 

   

                                   
 


