
TONG CONG TY TV VAN THIET KE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Bc lip - itr do - Hnh phüc 

S: 	/TEDI-CBTT 	 Ha Ni, ngày 24 tháng 3 nám 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN Tff CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC VA CUA DOANH NGHIP 

II 

V/v: Nhn giy xác nhn thay dôi  n6i dung däng k doanh nghip 

	

Kinh giri: 	Uy ban ching khoán Nhà nuâc 
Qu c o^ dong và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vn thit ke Giao thông vn tãi-CTCP 

- f)ja chi lien 1c: 278 Ton Dirc Thâng, phumg Hang Bet,  qun Dng Da, TP Ha Nôi 

- Dinthoi: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgmail.com. 

- Website: www.tedi.vn  

- Ngu?i thrc hin cong b0^ thông tin: Ong Nguyen Cong Tam. 

- Chüc vii: Trumg phOng T0^ chIrc can b - Lao dng. 

- Loui thông tin cOng bô: II 24h; [172h; LI Yêu cu; LI Bt thung; LI Dinh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ngay 24/3/2020, Tng cong ty Tu vn thit k8 Giao thông vtn tãi-CTCP nhn 
duçic Giy xác nhn thay dôi ni dung dang k doanh nghip, ngày 17/3/2020 do Sâ Kê 
hoach dâu tu thành ph o^ Ha Ni cap. 

(Dinh kern Giá'y xác nhn ve^ viçc thay di n5i dung dáng kj doanh nghip) 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b o^ trén day là dung s,r th?c và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong b6./. 
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CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO HA NOT 
	

Dc 1p - Ty, do - I1nh phüc 
PHONG DANG KY KINH DOANH 	 Ha N5i, ngày 17 tháng 03 nán'i 2020 

s 

1 43OO6!2O 

GIAY XAC NHIN 

W vic thay dôi ni dung dãng k doanh nghip 

Phông Dang k kinh doanh: Thành phó Ha N3i 
Dia chi trii so: Nhà BJOA - Khu Do thi Nam Trung Yen, chrO'ng Nguyen ChOnI2, 

Phu-O-ng Trung Hoà, Quán Cáu GiOy, Thành phO Ha Nói, Viét Nam 
Then thoai: 024.62820834 - 04.62820835 	 Fax: 04.38251733 
Email: pdkkd—sokhdt@hanoi.gov. vn 	Website: www.hapi.gov.vn  

Xãcnhân: 
Ten doanh nghip: TONG CONG TY TU' VAN TH1T KE GIAO THONG VIN 

TAI- CTCP 

Ma sO doanh nghip/Ma sO thu: 0 100 107839 

Dä thông báo thay dôi ni dung däng k doanh nghip dn Phông Dàng k kinh 
doanh. 

Thông tin cüa doanh nghip da ducrc cap nht vão He thông thông tin quôc gia ye 
dang k doanh nghip nhu sau: 

STT  Ten ngânh Ma ngánh 
1 Kiêm tra và phân tIch k' thut 7120 

Chi tiêt: 
- ThI nghim vt lieu xây dung và các chi tiêu ye dja chat, thuy 
van, môi tnrng các cong trinh giao thông, dan dung, cOng 
nghip; 
- KiCm dinh chat hro'ng, thr täi các cong trinh giao thông dan 
ding vâ cong nghip; 

2 Hot dng chuyên môn, khoa hoc và cong ngM khác chua 7490 
duo'c phân váo dau 
Chi tiêt: 
- Kháo sat giao thOng, phân tIch vã lp ho so' du báo giao thông 
vn tái; khão sat, lp ho so' dánh giá tác dông môi trung các 
cOng trinh giao thông, dan dung, cong nghip; 
- Nghiën cru iling dung, xãy dung thrc nghim vá dâo to 
chuyên giao cOng nghe mi các cong trinh giao thông, dan 
ding, cong nghip; 

T Hott dng kin trüc và tu vn k thut có lien quan 711 0(ChInh) 
Chi tiêt: 
- Thiët kê xây dung cOng trinh cãu, ham, du?rng b. 
- Thiêt kê cong trinh cáng - dung thüy. 



- Thiêt ké côn trinh duvng sat, du'ô'ng b. 
- Thiêtkê ht tang k5' thut. 
- Tu van guy hotch do thi, Thiêt kê do thi, Thiêt kê kiên trñc 
- Thiêt kê kêt câu cong trinh dan dung, cong nghip. 
- Khâo sat dia hInh, Kháo sat dia chat cOng trinh. Quan träc 
lün, chuyên vi cOng trinh; 
- Thiêt kê dia kq thu.t cOng trinh xây dung. 
- Kháo sat thüy van rnOi trung. 
- Thiêt kê lap dt thiêt bj din chiêu sang cong trinh giao 
thOng. 
- Thiêt ké lap dt h6 thông mng thông tin lien lc trong cOng 
trinh xaydrng. 
- Thiêt ké cap thoát nuó'c cOng trinh xay dung. 
-Thiêt kê phuo'ng tin v.n tái du'ng sat, 
- Giárn sat thi cong xâydijng và hoán thin cOng trinh dan 
dung, cOng nghip, ha tang k' thuât, 
- Giám sat thi cOng xây dung và hoàn thin cong trinh giao 
thông (dung b, dung sat, câu, ham, du'ô'ng thüy ni dia, 
hang hãi, hang khong); 
- Giám sat cong tác khão sat dia chat cOng trinh xây dung. 
- Dâu tu, quán 1, kinh doanh khai thác các dir an giao thông, 
dan ding và cong nghip. 
- Tu van dâu tu, xây dung Va quán I dx an dâu tu xây dung 
cong trinh giao thông, dan dung, cong nghip; 
- Tu' van lp báo cáo kinh tê k' thut, báo cáo dâu tu các du an 
dâu tu xây dung và dánh giá hiCu qua dâu tu các cong trinh 
giao thông, dan dung, cong nghip; 
-Tu van dãu thãu, lap ho so' myi thâu, dánh giá ho so' dir thâu 
tu van vâ xây lap; ip tong mrc dâu tu, tong d,r toán Va dii toán 
chi tiêt các cOng trinh giao thông, dan dung, cOng nghip; 
-Tu van lp ho so' dánh giá mOi truing chiên luo'c, dánh giá tác 

ng môi trung; cam ket báo v6 rnOi trung; phuo'ng an tong 
the giai phóng mt bang và tái dnh Cu'; kê hoch quán l' môi 
tnring; kê hoch hânh dng tái dnh Cu; báo cáo xã lii; báo 
cáo dan tc thiêu so cüa các cOng trinh giao thông, dan dung, 
cOngnhip; 
- Tu van thâm tra du an dâu hi, dir an quy hoach, thiêt kê k' 
thut, thiêt kê bàn ye thi cOng, tong dj toán các cOng trinh giao 
thOng, dan dung,  cOng nghip; 
- Tu van giám sat dâu tu, tu' van giám sat nhà nu'O'c, tu van 
giám sat vã quan trãc mOi truO'ng; 
- Tu van dánh giá vâ chirng nhn dU diëu kin darn báo an toàn 
chiu lu'c, chtrng nhn sr phili hp ye chat luçrng cOng trinh xây 
dung các cOng trinh giao thông dan dung vã cOng nghip; 
- Tu' van quy hoch, Tu van lp Báo cáo nghiCn ciru tiên khá 
thi, Dê xuat dir an, Báo cáo nghiên cü'u khá thi, lp báo cáo dâu 
tu, báo cáo kinh te kq thu.t; Khao sat, thiêt ke, giám sat thi 
cOng xây drng và hoàn thin các dx an dâu tu xay dung cong 
trinh giao thông (dung bô, du'ng sat, dung thüy ni dia, 
hang hái, hang khOng, càu, ham), NOng nghip và phát triên 
nOng thOn, dan ding, cOng nghip, fla tang kq thut (COng 
trinh cap nuOc, COng trinh thoát nu'âc, COng trinh chiêu sang 



cong cong,  thr&ng day và tram bin áp dn cp din áp 
110KV). 
- Diêu tra khão sat, dir báo giao thông, thiêt ké to chirc giao 
thông, an toàn giao thông; 
- Thiêt kê phông chãy chü'a cháy 

_ -_Hotdpngdodtcvabandô  
4 Kinh doanh bt dng san, quyn sr ding d.t thuc chü s& hUu, 6810 

chili su dung ho.c di thuê 
Chi tiêt: 
- Thuê nhà, cong trInh xây drng dê cho thuê lai; 
- Doi vi dat duac Nhã nu''yc cho thuê thi duac dâu tix xây 
dung nhà 0' dê cho thuê; dãu lu xãy ding nhã, cOng trInh xãy 
dung không phái là nhà o dê ban, cho thuë, cho thuê mua 
- Nhn chuyên nhucing toàn b6 hotc mt phân dir an bat dng 
san cilia chili dâu tu dê xây dung nhà, cong trInh xây dung dé 
ban, cho thuê, cho thuê mua; 
- Doi v0'i dat duçic Nhà nu0'c giao thI ducc dâu tu xây dung 
nhà0' dê ban, cho thuê, cho thuê mua; 
- Doi vci dat thuê trong khu cOng nghip, cirn cOng nghip, 
khu chê xuât, khu cOng nghe cao, khu kinh tê thI duoc dâu tLr 
xây dung nhà, cOng trInh xãy dung dê kinh doanh theo dung 
miic dIch su ding dat. 

Tu van, rnOi giôi, diu giá bt dng san, du giá quyên sü dung 6820 
dat 
Chi tiêt: Khai thác, quan 1', vn hành các dch vii phçic vu toà 
nba, khu chung cu, cOng trInh cong nghip, dan dung. 

6 lnân 1811 
7 Dch vii dóng gói 8292 

Chi tit: Dóng gói h6 scr tài 1iu 

8 Dch vi an uông khác 5629 	
H 

9 Bàn buôn may móc, thit bj vã phçi tiling may khác 4659 
Chi tiêt: Bàn buôn may moe, thiêt bi và phii tung may khác 
chua duçic phân váo dãu: Kinh doanh thiêt bi may móc chuyën 
ngành phic vii kháo sat thiêt kê; 

10 Hot dng djch vii ho^ tro' kinh doanh khác con lai chua duc 8299 
phân vào dâu 
Chitiêt: 
Xuãt khâu: Cung cap djch vii kháo sat thiêt kê các du an xây 
dung ha tang giao, thông vn täi, dan ding, cOng nghip, nông 
nghip vã phát triên nôn 	thOng,... ti rnxó'c ngoài. 
Nhp khâu: Các phân rnêm có bàn quyên cüa nuâc ngoài phvc 
vu cho cOng tác kháo sat thiêt ké. 

I1 Bàn buOn 0 to vàxe có dng co'khác 4511 
Chi tiêt: Ban buOn 0 tO và xe có dng co' khac 1oi mái và 1oi 
dä qua silt ding  



STTJ Ten ngành Ma ngành 
12 Ban lé ô to con (1oi 12 ch8 ngi tth xung) 4512 
13 Di 1 	ô to và xecó dng ca khác 4513 
- (tth_hot_dng_dâu_giá_tài_san)  

14 Báo di.rong, süa chUa ô to và xe có dng Co khác 4520 
Chitiêt: 
Süa chita phân ay, phân din, hd thông dánh lira tr dng, 
Bâo dtro'ng thông thuiing, 
Süa chfra than xe, 
Süa chita các bo^ phn cüa ô to, 
Rira xe, dánh bong, phun và so'n, 
Süa tarn chän và cira sO, 
Süa ghê, dm và ni that O to, 
Süa chiTta, born vá sam, lOp ô to, lap d.t hoc thay the, 
Xü 1 	chông gi, 

15 Ban phii tüng và các b6 phn phu trcr cüa ô to và xe CO dng ccr 4530 
khác - (trr_ho?t_dng_dâu_giá_tài_san)  

16 Vn tãi hành khách ththng b6 trong ni thành, ngoi thành (tth 4931 
- 4n tái bang xe buO  

17 Vn tai  hang hóa b&ng dung b6 4933 
18 Kho bãi và lixu gift hang hóa 5210 
19 Djchvll.rutrüngànngà %i 	 y 5510 

tiêt: Kinh doanh khách san 

ffCho

Chi 
à hang và các djch vu an ung phic vi kmdung 5610 
 thuê xe có dng co 	 17710 

No'i nhn: 
-TONG CONG TY T1J VAN THIET Kt 
GIAO THÔNG VAN TAI- CTCP. Dja 
chi: S6 278 Ph6 Ton Dic Thing, Phthng 
Hang Bet, Qun Dông Da, Thành phô Ha 
Ni, Vit Nam 

- Lixu: Nguyn Thj Thu Hàa........ 

J fIUONG PHONG 

 

Z1144 zem-n 


