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Ha Nói, ngày,/çtháng 6 nám 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TI)' CUA 
UY BAN CHI)'NG KHOAN NHA NU'OC vA CUA DOANH NGHIEP 

V/v: Lira chçn và k hçp dng don vi Wm toán näm 2019 

	

Kinh gui: 	Uy ban chirng khoán Nhà nuOc 
Qu cô dong và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vn thi& kê Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien lac: 278 Ton Due Thng, phu?mg Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Dinthoui: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email:tedi.ctdc@gmail.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- Nguii thirc hin cong bO^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chire vu: Truâng phông T0^ chüc can b - Lao dng. 

- Loi thông tin Cong bS: [T 24h; El 72h; El Yêu cu; [1 Bt thithng; El Dinh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Can eir Nghj quy& cüa Hi dng quãn trj s6 03d NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 
15/6/2019 ye vic lira ch9n cong ty kiêm toán cho näm tài chInh 2019. 

Chüng tôi trân tr9ng thông báo Tng cong ty Tix vn thit ke Giao thông 4n tãi- 
CTCP dä chInh thtrc 1?a  ch9n, k ho p dOng kiêrn toán vài Cong ty TNHH kiém toán 
CPA Vit Nam là don vi kiêm toán dc lp cung cap djch vu soát xét báo cáo tài chInh 6 
tháng và kiêm toán báo cáo tài chmnh näm cUa Tong cOng ty trong nãm 2019. 

Chñng tôi xin cam kt các thông tin cong b 0^ trên day là dung sir thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim tri.ràc pháp lutt ye ni dung các thông tin dä Cong bO./. 

Noinhân: N 	G BO THONG TIN 
- 	Nhi.r trên; 
- HDQT, BKS (b/c); 77TÔNGCÔNGTY 

.A  

- TGD(b/c) (( TUVANTHIETKE 
- WebsiteTCT; 
- Lru To-  CBTT./. 
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CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc Up - Tu do - Hanh phüc 

TONG CONG TY TV VAN THIET Kt 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

S: 03d NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 HàN5i, ngày 15 tháng 6nám 2019 

NGH QUYET 
V vic: Phê duyt don vi kim toán Báo cáo tài cliInh niirn 2019 

HQI BONG QUAN TRj 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

Can cr Ludt Doanh nghip s o^ 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 näm 2014; 

Can cir Diu 18 T6 chirc và hoat dng cüa Tng Cong ty Tu vn thit U Giao 
thông 4n thi - CTCP; 

- Can cir Quy che^ hoat dng cüa Hi ding quãn trj Tng cong ty Tix vn thit k 
Giao thông 4n tãi - CTCP; 

- Can cfr T& trInh s6 1556 TTr./TEDI-TGD ngày 06/6/2019 cüa Tang giám dc v 
vic lira ch9n don vi kiêm toán Báo cáo tài chinh näm 2019; 

- CAn cr Biên bàn h9p so^ 03 BB-NK2/TEDI-HDQT ngày 15/6/2019 cüa Hi dng 
quân trj lông cong ty Tu van thiêt ké Giao thông 4n tâi - CTCP. 

QUYET NGH! 

Dieu 1. Phê duyt lira chçn Cong ty TNHH Kim toán CPA Vit Nam là &m vi 
cung cap djeh vi soát xét và kiêrn toán các Báo cáo tài chinh 6 tháng và nAm 2019 cüa 
Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao thông v.n tãi - CTCP. 

Dieu 2. Tng giám dc và Ngui dai  din phn vn tai  cac cong ty con pMi hqp 
vOi HDQT Cong ty chi dao  don vi V ho p dOng kiêm toán vOi CPA và triên khai cong tác 
soát xét, kiêm toán Báo cáo tài chinh 6 tháng và nAm 2019 theo dung quy djnh hin hành. 

D  u 3: Biu khoãn thi hành 

Nghj quyt nay gm mt (01) trang, có hiu 1irc k tfr ngày k ban hành, duc lp 
bang tiêng Vit và tiêng Anh cO giá trj pháp 1 nhir nhau. Trung hç'p có mâu thun phát 
sinh hotc cO khác bit gifra bàn tiêng Vit và tiêng Anh thi bàn tiêng Vit thrc uu tiên 
1ira chçn dé áp dung, diêu chinh và giãi thIch. 

Thành viên Hi dng quãn trj, Tang giám d6c, Ban diu hành Tng cOng ty, 
Ngisii dai  din phân vOn ti các cong ty con, các dcm vi và Ca nhân lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyêt này./. 

Noi nhln: 
- Nhu Diêu 3; 
- Ban kiêm soát; 
- DU CTCP (ph/h); 
- Kiêm soát viên tai Cty con (th/h); 
- Luu HDQT. 
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