
TONG CONG TY TV VAN THIET KE CQNG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Dc lip  - Tir do - Hinh phüc 

S: 12Zui'2 /TEDI-CBTT 
	

HàN5i,ngày 29 tháng 4 nàm 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TITJ' CUA 
UY BAN CHING KHOAN NHA NUC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: hçp Dui hi dng c06  clông thu'rng niên nám 2020 

Kinh giri: 	Uy ban chirng khoán Nhà nixâc 
Qu cô dông và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vAn thit U Giao thông vn tái-CTCP 

- Dja chi lien lac: 278 Ton Due ThAng, phithng Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

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

- Website: www.tedi.vn  

- Nguñ thrc hin cong bO^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chüc vu: TruOng phông T0^ chirc can b - Lao dng. 

- Loii thông tin cong bô: 024h; [172h;  U Yêu ciu; U BAt thung; U Djnh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ni dung kèm theo GiAy mi h9p Dji hi dông cO^ dông thu?ng niên nàm 2020, 
bao gôm: 

1) Chucmg trinh h9p Dii hi dng c 0^ dông; 
2) Dix thão Quy chê lam vic cüa Dji hi; 
3) Báo cáo cüa Hi dng quãn trj tai  cuc h9p DHDCD; 
4) Báo cáo torn tt Báo cáo tài chInh nãrn 2019 dã kim toán doe lap; 

5) Ti trinh cüa Hi dng quán trj de^ nghj DHDCD thông qua các ni dung; 
6) Báo cáo cüa Ban Kim soát tai cuc h9p DHDCD; 
7) T6 trinh cüa BKS lira chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2020; 
8) Du tháo Nghj quyt cuc hop DHDCD; 
9) Mu Phiu dang k/üy quyn tham dir hp DHDCD; 
10) Mu the biu quyt, phiu biu quyt. 

Chüng tôi xin cam kêt các thông tin cong bÔ trén day là dñng sir thijc và hoàn toàn 
chju trách nhim trrnfic pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô./. 

N0i nhin: 
- Nhi.rtrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Liiu To CBTT./. 

NGIIOI CONG.. 

1 	TL1r 

\D\ CTCP 

THONG TIN 

Côth Tam 



TONG CONG TV TV VAN THIET KE CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 	 Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 	/TB-TEDI 	 Ha Ni, ngày 29 tháng 4 nám 2020 

THONG BAO M€I HOP 
Bi hi dông coAd6ng thirô'ng niên nàm 2020 

Kmnh gui: Quy cô dông Tong cong ty TVTK GTVT - CTCP 

HQI BONG QUAN TR! 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

Trân trQng kInh miii Qu Co dông tham dir h9p Di hi dng c0A dông thuông 
niên näm 2020 cüa Tong Cong ty Tix van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP, cu the  
nhu sau: 

1. Th?ri gian: Khai rntc 8h00 thiir Sáu, ngày 15/5/2020. 

2. Bia dim: Nhà Van hóa 	thao, Tng cong ty Tir van thiêt ké Giao thông 
van tãi - CTCP, sO 278 TOn Durc Thang, phuOng Hang Bet, qun DOng Da, TP Ha Nôi. 

3. Ni dung Bti hi: Chuang trInh chi tit kern theo 

4. Tãi 1iu trInh Bi hii: Các tài lieu  lien quan den cuc hop Di hi dng c 
dông thi.ring niên näm 2020 dire dang tãi tai  Website cña lông cong ty www.tedi.vn. 

5. Thành phãn tham dy': 

C6 dông có quyên tham dir Dji hi dng c6 dOng là .các c6 dông có ten trong 
Danh sách cO dông tai  thOi diem chôt danh sách cô dông tham dir Dti hôi; 

Nhung c dông không the thain dir Dii hi có the u quyên cho ngui khác 
tham dr (theo mu dInh kern). Nguii nhn u' quyên không dtrçc u quyên cho ngui 
th(rba; 

6. Thôi gian chôt danh sách cô ctông tham dtr Diii hi: 17h00 ngày 25/4/2020 

7. Bang k tham dtr Bi hi: 

7.1 De vic tO chtc Dai  hi thành cong tt de p và tao  diêu kin thuân Iai cho 
vic don tiêp, kInh dê nghj Qu cô dông xác nh.n vic tham dir/üy quyên tham dir qua 
thu tin, fax tnrâc 16h ngày 13/5/2020 theo dja chi: 

PhOng T0^ chirc can b - Lao dng, Tng cOng ty Tu vn thit kê Giao thông 
van tãi - CTCP, so 278 Ton Dic Thang - Dông Da - Ha Ni 

Di6nthoai: 04. 38519567 Fax: 04.38514980 

Email: hoidongquantritedigrnail coin 

MQI chi tiê't xin lien h6 vài ông Vö Hoàng Ha - Phdng To chzc can b3 - Lao 
d5ng, diên thoai 0438519567, di d5ng. 0949521666. 



7.2 De tránh tt hp dông nguOi theo Chi thj cüa Thu tuâng chjnh phü ye phOng 
chong djch bnh COVID- 19, khuyên khIch cô dông üy quyên dr hop cho Ban to chüc 
dd thông nhât nhn Uy quyên du hop, cu the: 

1) Ong Nguyn Cong Tarn: CMND s: 013177273 cp ngây 28/03/2009, 
Noi cap: Cong an thành ph o^ Ha Ni, Ma cô dong: TEDI381 

2) Ong VO Hoàng Ha: CMND so: 011230039 c.p ngày 09/02/2012, Ncii 
cap: Cong an thãnh ph 0̂ Ha Ni, Ma cô dông: TEDI135 

7.3 Qu co^ dông sê chju imi chi phi di 1ti, an a trong thai gian din ra Di hi. 

7.4 Khi dn tharn di,r Dti hi, dnghi Qu co^ dOng/ngiRxi duçc üy quyn xut 
trInh các giây tor sau: Giây mai hop, giay t6 tüy than (CMND, H6. chiêu, v.v...), giây 
üy quyên (truang hop dirqc üy quyên dir hop), ban sao CMND cña nguai diiçc üy 
quyn de lam thu tVc  tharn dir Dai  hi. 

Các c6 dong chp hành các qui djnh cüa ChInh phñ trong thai gian daft nuàc 
dang có djch Covid-19 dam bão phOng, chong djch bnh. 

CO dong CO the gOp ve các tài lieu cüa DHDCD bang van ban hotc trrc tip 
tai Dti hi. 

Sir hin din cüa Qu c0^ dông së gop phn vào sr thành cong cña Dai  hi. 

Xin trân trong cam an! 

Noi nhân: 
- NhLr trén; 
- TV HDQT, BKS (thay gidy inài); 
- Website TEDI.VN; 
- P. TCKT, TCCB-LD (th/h); 
- Luu HDQT. 

TMUQJ BONG QUAN TR! 
TICH 

IÔNGCoNGTY 

!f 	TUVANTHIETKE 
I* GIAOTHÔN A TA' * 

CTC 

Hitoshi YAHAGI 



TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 
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DANH MVC  TA! LIEU 
HOP BA! HO! BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2020 

TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THÔNG VAN TA! - CTCP 

1) Chucing trInh hop Dti hi dng c 0^ dong thix?ng niên näm 2020; 

2) Quy che^ lam vic cüa Dai  hi; 

3) Báo cáo cña Hôi dng quãn trj tai cuc hop DHDCD thung niên näm 2020; 

4) Rr trinh cUa Hi dng quãn trj de^ nghj DHDCD thông qua các ni dung; 

1. Báo cáo hoat dng cüa HDQT näm 2019 và ke^ hoach hoat dng näm 2020; 

2. Báo cáo tài chInh näm 2019 dã duçic kim toán dc ltp; 

3. Phuong an phân phi lqi nhuan näm 2019; 

4. Quyt toán thu lao cüa thành viên Hi dng quán trj, Ban Kim soát nãm 2019; 

5. Ke^ hoach san xut kinh doanh nám 2020; 

6. Ke hoach phân phi 1çi nhun näm 2020; 

7. Dir toán thñ Lao cüa thành viên Hi dng quân trj, Ban Kim soát näm 2020; 

5) Báo cáo cüa Ban Kim soát ti cuc hop DHDCD thiRng niên näm 2020; 

6) Rr trinh cüa BKS kra chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2020; 

7) Dij thão Nghi quyt cuc hop DHDCD thithng niên näm 2020; 

8) Mu Phiu dang k/üy quyn tham dir h9p DHDCD; 

9) Mu the biu quy&, phiu biu quyét; 

10) Báo cáo torn tt Báo cáo tài chInh näm 2019 dã kim toán dc 



CHIJaNG TR1NH 

HOP DAI HO! DONG (0 flONG TH.( ONG NIEN NAM 2020 
TONG CONG TY TU VAN, UEL' K; CL THÔNG VAN TAI - CTCP 

Thôi gian: I/jigi1iiüSau niy 15/5/2020 

Thôi gian \1Jifñ 	/ Thuc hin 

- Don tip khách rn?i, Ban to^ chirc 
8h00-800 - Kirn tra tu cách co^ dông, 1p danh sách các c6' dông có Ban Kirn tra tu 

mat cách co^ dông 

- Chào c; 

8h30-8h45 - Tuyên bô l 	do, giâi thiu dii biêu; Ban t6 chiTrc 

- Gii thiu Doân chñ toa, Ban kim tra tu cách c6 dông.  

- Báo cáo k& qua kim tra tu each c 	dông tharn dir Dii 
Ban Kiêrn tra ti.r 

8h45-8h50 hi tuyên ho dü diu kin tin hành Dui hi theo quy 
cách c dông 

djnh cUa pháp lut 

8h50-9h00 Khai rnic Dti hôi CU toa Dai hôi 

- Thông qua Ban Thu k Dti hi; 

- Thông qua Chrn mg trInh Di hi; 
9h00-9h10 

- Thông qua Quy chê lam vic cña Di hi; 
Doàn Chü toa 

- Bâu Ban kiêm phiêu.  

- Báo cáo cUa Hi dông quãn trj; 
9h10-9h40 - T?r trInh cña HDQT ve^ các ni dung biu quyêt thông Doàn Chü toa  

qua 	hop 	 näm 2020. _tai _cuc_ 	_DI-IDCD_thu?mg_niên 

9hh40-9h50 
- Báo cáo cüa Ban kim soát; TruOng Ban 
- Ti trInh 1?a  ch9n cong ty kiêm toán BCTC närn 2020. kiêm 	soát 

Dui hi tháo 1un và biu quyt thông qua các ni dung: 

1) Báo cáo cüa Hi dông quãn trj; Báo cáo cüa Ban kim 
soát; BCTC näm 2019 dä di.rcic kim toán dc 1p; 

2) Phuong an PPLNST nãm 2019; Quyêt toán thñ lao 
Doân chñ toa 

9h50- 1 0h20 
thành viên HDQT, BKS näm 2019; 

và Ban kirn 
phieu 

3) Ke^ hotch SXKD näm 2020; KH PPLNST näm 2020, 
Dr toán thU lao thành viên HDQT, BKS nãm 2020; 

4) Danh sách cong ty kim toán BCTC näm 2020;  

10h30-1 lhOO Nghi giãi lao 

llhOO-llhlO 
Cong b6 k& qua kirn phiu các ni dung biu quyt tai Trung Ban 
Dui hi; kirn phiu 

llhl0-11h20 Thông qua Biên ban, Nghj quyt D?i  hi Ban thu k)2 

1 1h20-1 1h30 Be mac Di hôi Doân chU toa 



TONG CONG TV TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HQ! CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 	 Bc Ip - Tr do - Hnh phtic 

S& ...........QC/TEDI-DHDCD 	 Ha N6i, ngày 15 tháng 5 nãm 2020 

Drthão 

QUY CHE LAM VIC 
CUQC HOP BI HQI BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2020 

CH!J€ING I 
NHIYNG QUY B!NH CHUNG 

Dieu 1: Pham vi áp dung 
Quy che nay duqc sir dung cho vic t chüc cuc hop Dai  hi dng c dông thu?ng 

niên nãm 2020 cüa Tong Cong ty Ti.r van thiêt kê Giao thông vn tâi - CTCP (sau day gci 
tat là Tong Cong ty). 

Biêu 2: Quy ch nay quy djnh cu the quyn và nghia vv cüa c dông và các ben tham 
gia Dti hi, diêu kin, the thirc tiên hành Di hi. 

Diu 3: C6 dông và các ben tham gia cO trách nhim thirc hin theo các quy djnh tai 
Quy ché nay. 

CHU'€NG II 
BIEU KIN THAM DIV BA! HQI 

Dieu 4: Dieu kiên tham dir Dai hi 

Các c o^ dông Ca nhân hoc ngi.thi dai din theo u' quyn cüa co^ dông là to chirc CO ten 
trong danh sách cO dông tai  ngày chOt quyên tham dr Dti hi có quyên trrc tiêp tham dir 
Dui hi hoc u' quyên cho ngithi khác tham dir Dai hi. 

CHIXNG III 

QUYEN vA NGH1A VV CUA CO BONG vA CAC BEN 

THAM GIA B! HO! 

Biêu 5: Quyên và nghia vu cila các Co dông hoc ngurôi di din theo üy quyn 

1. Codông hotc ngui dai  din theo Oy quyn dirçc quyn tharn dg Dti hi, di.xçc 
biu quy& ttt Ca CáC van dê cüa Dai hi theo quy djnh cüa Dieu le To chirc và Hoat dng 
cüa Tong Cong ty, Ludt Doanh nghip và các van ban pháp lut lien quan khác. 

2. Tii Dti hi, mi cô  dông hotc ngri dui din theo fly quyn khi tâi tham di,r cuc 
hop Di hi phâi mang theo Chirng rninh nhân dan (hotc giây 0 tüy than khác cO khã näng 
chirng minh), Giây m?yi, Giây u' quyên (neu cO), np cho Ban kiêm tra fl.r cách cô dong Va 
duçc nhn The biêu quyêt, Phiêu biêu quyêt, Phiêu bâu cü (ghi ma s6 cô dOng và so c6 phn 
cO quyên biêu quyêt hoc so phiêu bâu). 

3. Codông hoac ngi.ri dai  din theo üy quyn den Dui hi muon co quyn dang k 
ngay, sau do cO quyên tham gia và biu quyêt ngay tai Dai hi, nhi.rng Chü t9a không cO 
trách nhim dirng Dai  hi và hiu l?c  cüa các dçt biu quy& dà tin hành se không bj ành 
huO'ng. 

4. Co dông hoc nguori dai  din theo fly quyn phâi tuân thu cac quy djnh tai  Quy ch 
nay, sir diêu khiên cüa Chu t9a VA ton tr9ng kt qua lam vic tai Dai hi. 



- Trong qua trInh din ra Dti hi, co^ dông khi ra ngoài hi trung phâi xin phép vã 
duçc sir dOng cüa Chü t9a Di hi. 

- Trong th?i gian din ra Di hi, các co^ dông phâi tuân thu theo sir hung dn cüa 
Chü tQa Di hi, irng xir van minh, ljch sir, không gay mat trtt tir. 

- Các c6 dông phái giu bI met, k' 1ut phãt ngôn, thijc hin dung che d6 sir diing và 
bão quán tài 1iu, không sao chép, ghi am dua cho ngu?i ngoài Dti hi khi chua 
ctuçc Chu t9a Dui hi cho phép. 

- Ngu?yi duçc üy quyn tham dg Dti hi không duçc fly quyn lai  cho ngi.thi khác 
tham dr Dii hôi. 

5. Phát biu kin trong Dui hi: C6 dông dang k ni dung phát biu vài Chñ t9a 
Dii hi (qua Thu k Dti hti). Khi phát biéu hoc can tranh 1utn thI giG tay. Chi khi duc 
Chu t9a Dai  hi nhât trI mâi duçic phát biêu. M6i cô dong phát biêu không qua 5 phUt, ni 
dung can ngan gçn, tránh trñng ltp. 

Diu 6: Quyên và nghia viii cüa Ban kim tra fir cách cô dông 

1. Ban kim tra tu each c6 dong do Hi &ing quãn trj Tng Cong ty quyêt djnh. 

2. Nhim vii cüa Ban kim tra tu each co^ dông: 

- Kim tra tu cách c6 dông hotc dui din üy quyn dn du hop: Kiêm tra Chtrng 
minh nhân dan (ho.c giây t?i tuy than khác có khã näng chi.'rng minh), Giây mñ, 
Giây u' quyên (néu cO). 

- Phát tài 1iu hop (nu co) cho c dong hotc ngiRi dai  din üy quyên cüa các  cô 
dong. 

- LP và báo cáo trirâc Dii hi k& qua kim tra tu each c dông tham dr Dti hi. 

Dieu 7: Quyên và nghia v11 cüa Boàn Chü tQa và Ban thir ky 

1. Chü t9a và thành viên Doàn chü t9a gm 3 ngu?i: Chü tjch Hi dng quãn tr; PhO 
Chu tjch HDQT kiêm Tong Giám doe và 01 thành viên Hi dông quan trj. Chü tich Hi 
dong quàn trj là Chñ ta Di hti. Doàn chü tça có chuc nàng diêu khiên Dti hi. 

2. Quy& djnh cüa Doàn Chu t9a ve vAn de trInh tir, thu tiicho.c các sr kin phát sinh 
ngoài chuGng trInh cua Dai hi so mang tInh phán quyêt cao nhât. Doàn Chñ ta tién hành 
các cong vic thrçc cho là can thiêt de diêu khiên Dai  hi rnt each hçp le và CO tr.t tir và 
phân ánh duçc nguyen vQng cua da so cO dong, di din cô dong tham dg Dii hi; Huâng 
dn cac cô dông thuc hiên Chumg trinh Dai hôi va thao luân, Trinh du thao luân, kêt luân 
nhüng van dé can thiêt dê Di hi dOng cô dong biéu quyêt; Giãi dáp các van dé do Dai  hi 
dong cô dong yêu câu. 

3. KhOng cn lay kin cua Dai  hi, bat ca lüc nào Doàn Chi ta cüng cO the trI 
hoãn Di hi den mt thai diem hoc dja diem khàe (phu hp vài quy djnh ti Diêu le Tong 
Cong ty, Ludt doanh nghip) nêu nhn thây rang: 

Hành vi cua nhftng nguai cO mt can trâ hoc cO khà náng can tth din bin có trot 
t%r cua cuc hop; 
Sr tn hoan là cAn thit de các Cong vic cua Dai  hi duc tin hành mt each hp 

1 . 
4. Thu k Dai  hi do Chü t9a Di hi giai thiu, thrc hin các cOng vic trq giüp 

theo phân cOng cua Doàn Chu tça gOm: Ghi chép day dü, trung thrc các ni dung Dai  hi; 
H70 trci Chu toa cOng ho du thao cac van kién, kêt luan, Nghi quyét cua Dai hôi va thông bao 
cua CliO ta gai den các cO dOng khi due yéu câu; Tiêp nhn phiéu dang k phát biéu cOa 
cáe cô dOng 

2 



Biêu 8: Quyn và nghia vi cüa Ban kim phiêu 

1. Ban Kim phiu do CU t9a de^ cir và duçic Dai  hi dng co^ dong thông qua gôm 
01 Truâng ban và mt so üy viên. 

2. Nhim v11 cüa Ban kim phiu: 

- HiRing dn cách str dung The biu quy&, Phiu biu quyt; 

- Kim tra, giám sat vic bO phiu cüa các c6 dong, dti din c6 dong; 

- To chi'rc kim phiu; 

- Lp Biên bàn kirn phiu; 

- Giri 1ti Biên bàn và toàn b6 Phiu biu quyt cho Chü t9a Dai  hi. 

CHUNG IV 
TRNH TU' TIEN HANH BA! HO! 

Dieu 9: Biéu kin tiên hành Dai hôi 

Dai hôi duac tiên hanh khi Co SO cô dong du hop dai diên cho it nhât 51% tong so co 
phân cO quyên biêu quyêt, theo danh sách cô dông hrçc 1p tai th&i diem triu tp Dii hi. 

Dieu 10: Cách thfrc tién hành Dai hôi 

1. Diti hi dir kin din ra trong '/2 ngày. 

2. Dui hi se 1n krçit thão luan và thông qua CáC ni dung nêu tai  Chuong trInh Dii 
hi. 

Biu 11: Thông qua Quyt djnh cüa Dai hi 

Cac van dê duac thông qua tai Dai hôi khi co it nhât nãm mum mot phân tram (51%) 
trey len tong so phiêu bâu cüa các CO dOng CO quyên biêu quyêt có mat  trirc tiêp hoac thông 
qua dai  din duc Uy quyên cO mat tai Dai hi chap thuan. 

Biêu 12: Biên ban Dai hi 

Ttt Ca cC ni dung tai Dji hi phãi duçic Ban thu k ghi vào So^ biên bàn. Biên bàn 
Dai hi duqc dc và thông qua truc khi be mac Dai hi và duqc hsu git't vào So^ biên bàn 
theo quy djnh. 

CHU'ONG V 
BIEU KHOAN THI HANH 

Dieu 13: Quy che^ nay gm 5 chucing, 13 diu, duqc thông qua ngày 15 tháng 5 narn 
2020 và cO hiu 1irc kê tir khi duçic Dai  hi thông qua. 

Neyi nhân: 
- Các cô dông; 
- HDQT, BKS; 
- Ban to chirc; 
- Ban KTTTCD; Ban TK; Ban KP; 
- Ltru HDQT (TCCB-LD). 

TM. BiI HO! BONG CO BONG 
CHU TOA 

Hitoshi YAHAGI 
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TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

GIAO THÔNG VAN TA! - CTCP 	 Bc lp - Tiy do - Hnh phüc 

S6: 755 BC/TEDI-HDQT 	 HaNói,ngày24tháng 3 nàm 2020 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! 
yE KET QUA HOAT BONG NAM 2019 vA KE HOiCH NAM 2020 

Tii cuc hQp Bi hi dông cô dông thu*ng niên näm 2020 
Phiên hQp Ian thu Hai, Nhim k 11(2019-2024) 

KInh gui: Dti hi dng cO^ dông 

Can cir Diu 18 T6̂ chirc & Hot dtng cUa Ting cong ty TVTK GTVT - CTCP 
(TEDI) và các quy djnh pháp lut lien quan, Hi dong quãn trj Tong cong ty trân trong 
báo cáo trisàc Dai  hi dông cô dong ye kêt qua hot dng näm 2019 và kê hotch hoit 
dngnàm2020nhusau: 

PHAN I 
KET QUA HOAT BONG CUA HQI BONG QUAN TR! NAM 2019 

1. Tlnh hInh chung 
Vâi quyt tam cüa Chmnh phü xác djnh nàm 2019 là näm birt phá d6 hoàn thành 

kê hoach 5 näm 2016-2020 và k) niêm 50 näm thirc hiên Di chüc cüa chU tich Ho Chi 
Minh, kêt thüc näm 2019, nên kinh tê Vit Nam näm 2019 không chi dtt dizçic tang 
tnthng nhanh hang dâu khu vijc cüng nhix trên the giâi ma cOn duy tri di.rçic nên tang 
kinh tê vi mô ôn djnh, dat dizçc nhng kêt qua ma 10 näm tnrâc không the hInh dung 
dixçic. 

Näm 2019, ngoài phwmg châm hành dng "Ks' ewing, hem chInh, hành dng, 
sang t?o,  brt phá, hiu qua", Bô GTVT dtc bit nhân manh  den van dê "tang tôc" 
hoàn thành nhim vii trong nganh GTVT bang each dôi mâi trit de phisong thirc chi 
djo, diêu hành tr nhüng vic lam cu the, có tmnh dt phá và dã dtt dirçic hiu qua thirc 
chat. Ngành giao thông vn tãi dã tp trung thirc hin cac cong trInh, dir an trong diem, 
dt kêt qua quan trong gOp phân cai thin b6 mitt hi tang giao thông, nâng cao näng 
lirc ctnh tranh quôc gia. Vic triên khai các dir an quan trong quôc gia duçic thirc hin 
chat ehë, dung quy dlnh  cüa pháp luat. 

Di vâi Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI), näni. 2019 dixçic dánh giá 
ra näm thành cong trén mi mat. Day là näm dâu tiên nhim kiII (20 19-2024). Td 
the HDQT, Ban diêu hành và toàn the NLD dã phân dâu hoàn thành vu?t muc mçi chi 
tiêu kê hoach dtt ra ye SXKD, tái cci câu b6 may to chuc, dc bit là dã xay dung phát 
triên tu van thiêt kê nganh hang không, to nguôn cong an vic lam d.y dü cho NLD 
cüng nhu phát triên các müi nh9n ye KHCN, cãi tiên k-y thut nâng cao nãng suât lao 
dng, chat hing cOng trInh duqc tang cithng, dt dixc nên móng ca bàn cho Ca nhim 
kS'. Dâu an thircing hiu TEDI duçic trong nuàc va quôc tê ghi nhn thông qua vic 
TEDI duçic xêp hang TOP 30 "Doanh nghip tiêu biêu vi nguOi lao dng" và duçic giãi 
thuOng FIDIC AWARD 2019. 
2. Nhân sir Hi dlng quãn trj: 

Tai cuc hop DHDCD nhim k' 11(2019-2024) to^ chtrc ngày 19/4/2019, 05 
thành viên HDQT dã thrcic bâu lii và hoat dng trong suOt ca näm 2019, gOm: 

Ong Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT 



- Ong Phtm Htru Son - Phó Chü tjch HDQT, Tng giám dc 

- Ong D6 Minh Dung - Thành viên HDQT, Phó Tng giám doe 

- Ong Dào NgQc Vinh - Thành viên HDQT, Phó T6ng giám de 

- Ong Phñng Tin Trung - Thành viên HDQT 

3. Két qua hott dng cüa Hi dng quail trl: 
3.1. Hpp Dcii  h3i dng cii dông: 

- Ngay 19/4/2019 t chirc hop Dji hi dng c6 dong nhirn kS'  11(2019-2024). 

+ Biên bàn hop , Biên bàn kim phiu và Nghj quyt DHDCD dã dixçic cong b 
thông tin trong vông 24h theo quy djnh. 

+ HDQT dd kip thji trin khai và hoàn thành Nghj quyt DHDCD S6 06 
NQ/TEDI-DHDCD ngày 19/4/2019. 

- Ngay 05/02/2020, Hi d6ng quân trj T6ng cong ty Tij van thit ké Giao thông 
vn tãi - CTCP to chc lay kiên cô dông bang van bàn dê thông qua nghj quyêt Dai 
hôi dOng cô dông ye vic bô sung ngành nghe kinh doanh "Hoat dng do dc và bàn 
do", Ma nganh 71102 thuc mA ngành 7110-"Hoat dng kiên triic và tu van ky thutt 
có lien quan"-Nganh nghê chInh cüa Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tai 
—CTCP. 

+ Phiu 1y kin c6 dOng bang van bàn, Biên bàn kim phiu và Nghj quyt 
DHDCD dA duçic cong bô thông tin trong vông 24h theo quy djnh. 

+ T6ng cong ty da duçc Si U hoch du tu TP Ha Ni cip Giy xác nhn thay 
dOi ni dung dang k doanh nghip ngày 17/3/2020. 

3.2. Các cu3c h9p HDQT va liyj5 kiLn thành viên HDQT 
* Ho p HDQT: Trong näm 2019, HDQT t6 chirc duçic 07 phiên hp (04 phiên 

thi.r?mg k' và 03 phiên bat thu?ng), trong do 01 phiên cüa Nhim kS'  I và 06 phiên cüa 
Nhiêm k5' II dê xem xét, quyêt djnh các van dê thuc thâm quyên cña HDQT vOi sr 
tham gia cüa Tru&ng Ban kiêm soát. Các cuc hop duçc thirc hin theo ding trinh tir, 
thu tic quy djnh tai Ludt Doanh nghip, Diêu le Tong cong ty và các quy chê lien 
quan; các ni dung biêu quyêt dêu dt dugc sir dông thun cao. 

* Ly phiu xin kin: De xem xét và giài quyt các v.n de thuc thm quyên 
cüa HDQT phát sinh gifla hai phiên hop,  HDQT dA to-  chirc 04 lan lay kin bng van 
bàn cña thành viên HDQT. Vic to chirc lay kiên thành vien HDQT và ban hành 
Nghj quyêt dam bào thirc hin theo quy dinh ti khoãn 16, Diêu 36, Diêu 16 T6ng cong 
ty. 

Tom tt các nghj  quyt trongnam 2019 cüa HDQT nhi.r sau: 

TT S0^ Nghj quyt Ngay Ni dung 

25 NQ/TEDI-HDQT 28/02/2019 - Thông qua các ni dung: 
(Hop thithng k5' Qu 	I + Kêt qua SXKD nAm 2918 
NAm 2019) + Kêt qua dánh giá xêp loi doanh nghip, 

mirc d6 hoàn thành nhim vu cüa Ban TGD, 
Nguôi DDPV näm 2018. 
+ Kê hoch to chi'rc hp DHDCD thuOng niên 
nAm 2019/Nhiêm k5' 11(2019-2024) và các nôi 
dung trinh Di hi thông qua. 
+ Cong tác di din phân von: Các ni dung 
chi do NDDPV; Các nôi  dung biêu quyêt ti 
cuc hop DHDCD thu&ng then nAm 2019 cüa 
các cOng ty con; Nhân s'r NDDPV, KSV và 
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TT So Ngh•  quyet S Ngay Nçi dung 

danh sách d& cr üng viên bu bô sung thành 
viên HDQT/HDTV, BKS các cong ty con 
BRITEC, TEDI-PORT, TECCO 2, TEDCO 4, 
TECCO 5, TECCO 7, TEDI-GC. 
- Thing nht ni dung dr thào t& trInh cüa 
BKS ye danh sách don vi kiêm toán BCTC 
näm2Ol9 

2 25a NQ/TEDI-HDQT 28/02/2019 Thong nhât dê nghj cüaTGD ye vic thucmg 
(Hop thumg k' Qu 	I tháo chuyên nhucmg cô phân cUa TEDI ti 
Min 2019) TECCO7 

3 25.01 NQ/TEDI-HDQT 11/03/2019 Thông qua kêt qua thuang thão chuyên 
(PLYK s6 535 08/3/19)  nhircing cO phân cüa TEDI ti TECCO 7 

4 01-.NQ 	NK2/TEDI- 19/04/2019 - Bu Chü tjch và Phó Chñ tjch HDQT Nhim 
HDQT kS' 11(2019-2024). 
(Phiên 	hp 	thu 	Nht - Thông qua Bang phân cong nhim vii thành 
Nhiêm kS'  2019-2024) viên HDQT Nhiêm kS'  11(2019-2024). 

- Giao Phó CT HDQT trInh phixmg an tái cci 
câu to chi'rc - can bô và nhân sr bô nhiém 
Tong giám dôc. 

5 02-NQ 	NK2/TEDI- 20/04/2019 Thông qua phixang an tái co câu t6 chirc va 
HDQT nhân sr nhim kS'  Hai (2019-2024) cüa Tong 
(Phiên 	hop 	thu 	Hai cong ty TVTK GTVT-CTCP, gôm: 
Nhim k' 2019-2024) - Co c.0 to chi'rc Tng cong ty Tu v.n thit k 

Giao thông vn tái-CTCP; 

- Bô  nhim 1i ông Phm Hiru Son lam Tng 
giám dc Tng cong ty Tis v.n thi& k 	Giao 
thông vn tài - CTCP nhim kS'  Hai (2019- 
2024); 

- Bo^ nhim lai  các Phó Tong giám dc, K 
toán tr111ng Tng cong ty Tr v.n thit k 
Giao thông ven tãi - CTCP nhim k' Hai 
(2019-2024); 

- Chip thun danh sách d TGDb nhim các 
Tru&ng, phO don vi trrc thuôc Tong cong ty 

6 02.01 	NK2/TEDI-NQ 28/05/2019 Thông qua các ni dung tái co câu TEDI- 
HDQT (PLYK so 140 1) PORT theo ni dung Cong van so 26 

- BC/TEDIPORT-NDDPV ngày 22/5/2019 cüa 
Ngithi di din phân von. 

7 03-NQ 	NK2/TEDI- 15/06/2019 Thông qua cac ni dung: 
HDQT - Cong tãc SXKD: Kêt qua hot dng SXKD 
(Phiên 	hop 	thir 	Ba Qu 	I näm 2019, UTH 6 tháng 2019; Nhim 
Nhim 	kr 	2019-2024) vi trong tam Qu III näm 2019,  
(Hop thung kS'  Qu II) - La chçn CPA là don vi kiêm toán BCTC 

nm 2019. 
- Hn muc tin ding näm 2019 tai  BID V&MB. 
- Chap thu.n bô nhim mi 06 can b6 CaC don 
vi trrc thuôc. 
- Mua cô phiêu qu. 
- Chua dang k) hru k' chung khoan 
- Cong tác di din phân von cüa TEDC04 và 



TT So Nghj quyt Ngày Ni dung 

TECCO 5 
- Dinh hithng khai thác các khu daft cUa TCT 
- 	Thi 	gian 	chi 	trã 	cô 	tüc 	näm 	2018:  
15/7/2019 

8 03.01 	NK2/TEDI-NQ 23/8/2019 Thông qua chü chi.rcmg thành lp Van phông 
HDQT (PLYK so 2259)  di din cüa RECO tai phIa Nam 

9 04-NQ 	NK2/TEDI- 27/9/2019 - Kêt qua SXKD 6 thang, IJTH 9 tháng va 
HDQT nhim vii tr9ng tm Qu IV/2019 
(Phiên 	hpp 	thir 	Tu - Thông qua dir tháo Quy chê TDKT và bô 
Nhim kS'  2019-2024) sung QC Tiên luang - Tiên thuOng 
(Hop thi.thng k' Qu 	III) - Thành lp phông San bay, phát triên tu van 

hi tang giao thông. 
10 04.01 	NK2/TEDI-NQ 28/11/2019 Thông nhât nhân sr bô sung 01 Phó giámdôc 

HDQT (PLYK so 3332)  phii trách ngành duông bo cüa APECO 
11 05-NQ 	NK2/TEDI- 14/12/2019 - Kt qua SXKD 9 thang, UTH näm 2019 

HDQT - Báo cáo két qua hoat dng cüa HDQT näm 
(Phiên 	hop 	thir 	Tu 2019  
Nhiêm k' 2019-2024) - Kê hoch SXKD näm 2020; Chuang trInh 
(Hop thu&ng kS'  Qu' IV) miic tiêu näm 2020. 

- Tái Co câu ngành cáng - duOng thüy 
- Sim dOi bô sung Quy chê Tiên hrcing - Tiên 
thuing. 
- Ni dung trã Ru NDDPV ti HECO 

3.3. Các quyêl djnh, On bàn cña HDQT: 

Hôi dng quán tri da ban hành các quyt djnh, van bàn thuc thAm quyn trong 
näm dam báo dung trInh tir, thu tiic quy djnh ti Diêu le Tong cong ty. 

* Ve cong tác SXKD: 

- Phê duyet ke^ hoach SXKD chi tit näm 2019 sau khi có Nghj quyêt DHDCD. 

- Các thông báo kt luan cüa HDQT T6ng cong ty chi dto các ni dung Ngui 
DDPV biêu quyêt tai Dti hi dông cô dông thithng niên näm 2019. 

- Các van bàn chi dao  Ngu?i di din phn vn thirc hin Nghj quy&, Quyt 
djnh cüa HDQT và yeu cu cüa Ca quan quãn 1 nhà rniâc. 

* Vj cong tác t6 chác, nhân sy: 

- Quyt dinh thoái toàn b6 vn tai  TECCO 7, giái the TEDI-GC; thành lap 
Trung tam TVCT Sat - Bô va PhOng San bay trirc thuc Trung tam TVTK Dung b6 & 
San bay. 

- Phê duyt th?yi dim ch& danh sách c& Ong thirc hin quyên nhân cô trc 
näm 2018; 

- Ban hành Quy che ni b6 ve quàn trj cong ty. 

- Các van bàn diu chinh nhân sir Dii din phAn On cüa Tong cong ty taicác 
cong ty con va thay di t)' le von üy quyên cho Nguui di din phân von; 

- De^ cü nhân sr tham gia Hi dng quàn trj, Ban Kim soát tai  mt so^ cong ty 
con; 

- Bo nhim lai  Ngi.thi diu hành doanh nghip Nhim k5i 11(2019-2024). 

4 



* Các Quy1 djnh c(I th: 

TT S Quyt djnh Ngày Ni dung 

Thay di thang lirang chi'rc danh - Quy ch Tin 
1 07/QD-TEDI 14/01/2019 

luang - Tin thuàng 
De bà Nguyn Thj Thai Iran thôi lam Kim 

2 57/QD-TEDI 09/03/2019 
soát viên không chuyn trách tai  TEDI-GC 
Bi nhim ông Truang Minh San - KTT TEDI 

3 58/QD-TEDI 09/03/2019 lam Kim soát viên không chuyn trách ti 
TEDI-GC 
Phé duyt kt qua thucmg thão chuyn nhucmg  

4 59/QD-TEDI 11/03/2019 
c6 phn cUa TEDI ti TECCO 7 

5 60/QD-TEDI 12/03/2019 Thành l.p Ban to chuxc h9p DHDCD näm 2019 
Thãnh 1p Ban kim trã tu each c6 dong ti cuc 

6 61/QD-TEDI 12/03/2019 
hpp DHDCD nm 2019 

7 72/QD-TEDI 20/03/2019 
Thôi cCr ông Tr.n Khánh Ha lam NDDPV cüa 
TEDI tai BRITEC 

8 73/QD-TEDI 20/03/2019 Cu NDDPV cüa TEDI tai BRITEC 

9 74/QD-TEDI 20/03/2019 
Thôi cü ông D 	Minh Dung và ông Tr.n Dinh 
Vu lam NDDPV cUa TEDI tai TECCO 7 

10 06 NQ/TEDI-DHDCD 20/04/2019 Ban hành Quy ch8 ni bo v quãn trj cong ty 
11 123/QD-TEDI 20/04/2019 Phê duyt Kê hoch SXKD nãm 2019 Cty me 

Ban hành ban phân cong nhim vii thành viên 
12 124/QD-TEDI 20/04/2019 

HDQT Nhim k' II (2019-2024) 
13 125/QD-TEDI 20/04/2019 Thông qua ca câu to chirc cüa TEDI 
14 126/QD-TEDI 20/04/2019 Bô nhirn lai  ông Pham Huu San lam TGD 
15 127/QD-TEDI 20/04/2019 B6 nhim lai ông D8 Minh Dung lam PTGD 

16 128/QD-TEDI 20/04/2019 
BO^ nhirn lai ông Nguyen Trung Hng lam 
PTGD 

17 129/QD-TEDI 20/04/2019 Bô nhim 1i ông Dào Ng9c Vinh lam PTGD 
18 1 30/QD-TEDI 20/04/2019 Bi nhim lai  ông Nguyn Manh Ha lam PTGD 

19 131/QD-TEDI 20/04/2019 
Bô nhiêm lai ông Tnrang Mirth San lam K 
toán tnrOng 

20 210/QD-TEDI 26/04/2019 Giãi the TEDI-GC 
21 211/QD-TEDI 26/04/2019 Thành ltp Trung tam TVCT St B 

22 583/QD-TEDI 28/08/2019 
Cir TGD dir Hi nghj FIDIC 2019 ti Mexcico 
càCuba 

23 619/QD-TEDI 30/09/2019 
Thành lp PhOng San bay trrc thuc Trung tam 
TVTK Dung bo & San bay. 

4. Hoit irg cüa thành viên HDQT: 

Các thành vien Hi Ong quán trj dã thirc hin dung nhim vu thrçc phân công, 
giám sat, ho trçl hoat dng cüa Ban diêu hành dê kip thai tháo gO nhung khó khän, 
vrnrng mac trong diu hânh SXKD, däc biêt la cOng tác phát triên thj trtthng, tim kiêm 
nguôn cOng vic; tham gia day dñ cac cuc hop cUa HDQT, cu the nhu sau: 

TT Thànhviên HDQT Chuc vu 
tharn dir 

T 16 Ly do không tham dçr 

1 Hitoshi YAHAGI Chü tich HDQT 7/7 100%  
2 Phm Hthi San PCT HDQT 7/7 100%  
3 Do Minh Dung TV HDQT 7/7 100% 02 buOi dir di.rài hinh thirc gui 

Phiêu biêu quyêt do di cong tác 
4 Dâo Ngçc Vinh TV HDQT 7/7 100%  
5 PhUng Tiên Trung TV HDQT 7/7 100%  



Các thành viên HDQT duçic cü lam Ngithi dui din phin vn tai các cong ty 
con dä kip thOri truyên dat các chü truong, djnh hi.ring, Nghj quyêt, Quyet djnh cña 
HDQT Tong cong ty dê biêu quyêt và triên khai thirc hin tai các cong ty con. 

5. Dinh giá thirc hin Nghj quyt DHDCD nám 2019 
Trong nãm 2019, HDQT dã trin khai thirc hin dy dñ các nhirn vi &rçYc giaO tai 

Nghj quyêt so 06 NQ/TEDI -DHDCD ngày 19/04/2019 cüa Dai hi dông cô dong. 

5.1. K1 qua 1/,rc hiên các chi lieu SXKD nàm 2019: 

Näm 2019, Tang cOng ty hoàn thành vuçYt mirc các chi tiêu ke hoach da duçic 
DHDCD thông qua, torn tat nhi.r sau: 

Dan vi tInh: Triêu &nc' 

So Wu hq p nhãt 	Trong do Cong ty me 
TT Các chi tiêu 

T 	lê T' lê 
 KH2019 TH2019 KH2019 TH2019 

1 Tong giátrjtàisãn 800.000 888.616 111 390.000 445.916 114 
2 T6ng doanh thu 800.000 881.713 110 350.000 381.013 109 
3 Lori nhuântruOcthu 52.949 54.263 102 24.200 25.406 105 

Lcrjnhuânsauthuê: 42.355 42.807 101 21.525 22.203 103 
4 TI d6: - CDCOngtymç 28.186 29.151 103 21.525 22.203 103 

 - CDkhôngkiemsoát 14.169 13.656 96 - - - 
5 LãicobãnlCôphiêu 1.612 1.749 108 x x X 

F 6 rT6ngrni'rc dâu ti.i, mua 18.374 8.361 46 6.308 1.716 27  tai Sfl co dinh  

Chi lieu doanh hhu: 
Tong doanh thu hqp nht dat  881,713 t dng, b&ng 110% ke hoach, trong dO 

Cong ty me dat  381,013 t dong, dat 109% kê hoach. 

Chi lieu M nhuçIn hrwóc lhu: 

Lçii nhuân truóc thue hop nhttt dat 54,263 t dng, b&ng 102% kê hoach, trong 
do COng ty me thrc hin 25,406 t' dOng, dat 105% kê hoach. 

Chi lieu Mi co bàn Irên cJ phiEu: 

Lãi co bàn trên cô  phiu dat  1.749 dng, dat  108% vâi ke hoach. 

Chi lieu du 1w TSCD: 

Tong mirc du ti.r rnua sm tài san c6 djnh dat  8,361 t' dOng, bang 46% kê 
hoach, trong do Cong ty me dat 1,716 t dông, bang 27%. Do phái tap trung nguOn 
On liru dng cho cOng tác SXKD nén nhiêu ni dung dâu tu TSCD chua thirc hin. 

5.2. Phân phi 4ii nhuçIn nàm 2018 
Hi dng quãn trj dã chi dao  Ban diu hành thirc hin phân phi 1i nhun näm 

2018 theo dung nôi dung Khoãn 4 Diêu 1 Nghj quyêt so 06-NQ/TEDI-DHDCD ngày 
19/04/2019 cüa DHDCD, trong do: (i) côtirc: 16,250 t dong; (ii) chi trã quy thrnrng 
HDQT, BKS, Ban DH: 581,866 triêu dong; (iii) trIch Qu5 khen thi.râng phiuc lvi: 
1.55 1,643 triu dông. 

5.3. Quyt loan lhà lao HDQT, BKS nàm 2019: 

Quyt toán Quy thu lao thanh viên HDQT, BKS theo kt qua SXKD näm 2019 
là 1.053.145.000d, tang 5,7% so vài du toán duçc DHDCD phê duyt närn 2019 tai 
Khoán 9 Diêu 1 Nghj quyt so 06-NQ/TEDI-DHDCD ngày 19/04/2019. Tong so tiên 
dä chi trã trong nam 2019 là 995,904 t dOng. SO cOn phãi trã sau khi dugc DHDCD 
phê duyt quyêt toán là 57.241.000 dng. 



5.4. Quy cheA  quãn trj n3i b3 cüa Ting cong ty 

Chü tich HDQT dã k ban hành Quy chê  quãn trj ni b6 cüa Tng cong ty theo 
nôi dung Khoãn 10 Diu 1 Nghj quyêt so 06-NQ/TEDI-DHDCD ngày 19/4/2019 cña 
DHDCD. 

5.5. Ch*n don vi kiêm loan Báo cáo tài chin!, näm 2019: 
Thirc hin üy quyn cña DHDCD vê  vic giao cho HDQT Tng cong ty ch9n 

dn vi kim toán trong s6 03 dcin vi kiêm toán dd di.rçic thông qua ti Khoãn 11 Diêu 1 
Nghi quyêt s6 06-NQ/TEDI-DHDCD ngày 19/04/2019 cüa DHDCD, HDQT dã quyêt 
djnh chçn Cong ty TNHH kiêm toán CPA VIETNAM là &m vi kiêrn toãn Báo cáo tài 
chInh riêng và Báo cáo tài hqp nhât näm 2019 cüa Tong cong ty. 

6. Cong tác quãn 1 co dông: 
Cong tác quãn l cô  dng duqc thirc hin bang phAn mm, tuân thU Quy ch 

quán l cô dong cUa Tong cong ty. Trong näm 2019 dã hoàn thin thU tiic chuyên 
nhuqng cho 90 Ca nhân vài tong so 935.010 cô phân. 

CO cAu c6 dong thai dim 31/12/2019 nhu sau: 

TT Din giãi 
Bu näm Cui k' 

T 	1i sr 
hüu % 

So" CP s& 
hü'u (CP) 

T 1 s& 
hü'u % 

So CP s& 
hüu (CP) 

I. Co dông to chirc 30,148 3.768.500 30,148 3.768.500 
1 Cong ty (OCG) 20,262 2.532.750 20,262 2.532.750 
2 FECON S&C 9,350 1.168.750 9,350 1.168.750 
3 TchUccôngdoàncosâ 0,280 35.000 0,280 35.000 
4 Cong ty Trans Across VP Inc. (TVP) 0,256 32.000 0,256 32.000 

IL Co dông cá nhân 69,852 8.73 1.500 69,852 8.73 1.500 
1 Co dông 16-n(tr8n 5%) 29,261 3.657.650 29,261 3.657.650 
- 0. Ph.m Trung Thành 20,762 2.595.300 20,762 2.595.300 
- 0. Pham HUu Son 8,499 1.062.350 8,499 1.062.350 
2 C6 dông khác 40,591 5.073.850 40,591 5.073.850 

Cong 100,000 12.500.000 100,000 12.500.000 

Phân tIch cc cAu sâ htru: 

TT Nhom co dong So lirong 
co doug 

S 	c 	ph fin 
.. 	- 

so' hiru 
T 	Iê so vol • 
von dieu Ic 

1 Cd6ng1ângthilaodng 247 5,153,000 41.224 
2 Côdôngchiênhrc 2 3,701,500 29.612 
3 Côdôngbenngoài 82 3,578,500 28.628 
4 CôdôngtochUc 1 32,000 0.256 
5 Cphiuqu - - - 
6 CD T6ng cong ty TVTK GTVT-CTCP 1 35,000 0.28 

Cong 337 12,500,000 100 

Danh sách c o^ dông nm gilt trên 5% v 6 diéu l: 

TT Ten co^ dông 
T1sO 
hOu (%) 

Scp ha" ns& 
hfru (CP) 

I Cong ty Oriental Consultants Global (OCG) 20,262 2.532.750 
2 FECON S&C 9,350 1.168.750 
i Ong Phm Hltu Son 8,499 1.062.350 
4 Ong PhmTrungThàth 20,762 2.595.300 

Cong 58,873 7.359.150 
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7. Cong tic giám sat hoit dng cüa Ban Tng giäm dc, Ngirôi DDPV: 
7.1 Hoyt tt3ng giám sat cüa HDQT 

HDQT thithng xuyên giám sat hoat dng cüa Ban diu hành Tng cong ty; 
Ngi.r?i Di din phân vOn, Kiêrn soát viên cüa Tong cong ty tai các cOng ty con và các 
b6 phn quãn 1 khác nhäm dam bão hoat dng cüa Tong cong ty duc an toàn, tuân 
thu dung pháp 1ut, triên khai thirc hin theo dung các Nghj quyêt cüa HDQT; tiêp 
nhn thtr&ng xuyên va day dU báo cáo cüa Tong giám dôc. Cu the nhu sau: 

- Giao chi tieu ke hoach SXKD näm 2019 cho Ban Diu hành Tng cong ty, 
Ngithi dii din phân von tai các cong ty con. 

- Quy& djnh và cho kin ve^ cong tác tô  chirc can b6 thuc thm quyn cüa 
HDQT. 

- Chi do cOng tác xay dung và quyt djnh ban hành các quy che quán 1 ni b 
thuôc thâm quyên HDQT theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trong näm ban hành Quy chê 
ni b6 ye quãn trj cong ty và Quy chê Tihi  dua - Khen thRing (tam thii); slra dôi bô 
sung Quy chê Tiên limng - Tien thuâng. 

- Thithng xuyen xem xét dánh giá vic thirc hin ke hoch hang qu, 6 thang, 9 
thing và näm 2019 tai  các cuc hop this&ng k' cña HDQT. 

- Lira chn dm vi kim toán báo cáo tài chInh nàm 2019; chi dao  vic Id p và 
kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2019. 

- Chi do Tng giám dc và Ngithi dai  din ph .n vn lp k hoch SXKD näm 
2020 và to chrc hp Di hi dong cô dong thung niên näm 2020. 

7.2 Dánh giá hoat a'3ng cña Ban ditu han/i Tong cong ty, Ngu'ôi DDPV 
Tng giám dc và Ngirii diu hành doanh nghip cüa Tng cOng ty cüng 

Ngui di din phân von cUa Tong cong ty ti các cOng ty con dã triên khai và thijc ,  

hin nghiêm tue các nghj quyêt, quyêt djnh và chi dao  cüa HDQT Tong cong ty trong 
näm 2019. 

Ban diu hành Tng cOng ty dã có nhiu coA gang trong cOng tác diéu hành, 
hoàn thành vuot müc kê hoach cac chi tiêu san xuât kinh doanh nãm 2019 dä dime Dai 
hôi dong cô dông thông qua. Ngui dii din phân von cia phôi hçip chat chë vOi Hi 
dOng quân trj cong ty con chi do hoàn thành kê hoach SXKD näm 2019. 

Can cir Báo cáo tài chInh näm 2019 dã dime kirn toán dôc lap, báo cáo cüa 
Tong giám doe ye cong tác giám sat tài chInh, dánh giá xêp 1oti doanh nghip và dánh 
giá mcrc do hoàn thành nhiêm vii nam 2019 cüa Ban diêu hành Tong cOng ty và Ngi.thi 
dai din phân von cüa Tong cOng ty, Hi dOng quãn trj thông nhât dánh giá nhir sau: 
a) Cong tác phát trin thi trithng, san phm: 

Trong näm 2019, Hi dng quán trj Tng cOng ty dã djnh huOng cOng tic 
Marketing trong trong giai doan mâi: W nguOn cong vic dc bit chü trong Va tp 
trung nguOn 1rc cho thi tnr&ig cüa các Nhà dáu ti.r ti.r nhân; Tiêp tic duy tri mOi quan 
h8 tot dp v9i các Ban quãn 1 du an cüa Bô GTVT, các Si, Ban ngành, Khu kinh tê 
cüa djaphuang d tim kiêm ccr hi tham gia các dir an ngân sách trung 1.rong và ngân 
sách dja phimng; Tang ctthng tiêp thi, xüc tiên thi tru&ng các dja phuang khác, dac 
bit là cac dja phimng CO nguOn ngân sách hang näm lan, các dja phimng thu hut dixçc 
các nguOn von ODA (vOn WB, ADB,...) dé dâu hr CG sâ ha tang và mt so dja phimng 
co du an dimng bô cao toe di qua, Tiêp can va phat triên hoat dOng tai cac thi truang 
quOc tê thông qua các dOi tác truyên thông nhu OCG, NK, NE, DASAN.., tnrâc mat là 
thi truYng dich vi hr van tai  các quOc gia DOng Nam A dê tao lp quan h6 khách hang, 
phát triên thi.rcmg hiu và quan he vOi nhà tài trçi, tIch Iuy näng lirc kinh nghim. 

8 



Kt qua bi.ràc du dà dt chân vao limb we tu v.n ha thng hang khong (cung 
cap djch vi KSTK ha tang giao thông kêt nôi dir an san bay Long Thành); dang xây 
dirng 1irc 1i.rcng dê tüng buàc thirc hin các hang mic khác nhà ga, duô'ng bang, kho 
bai, tram không liru, v.v... 

Di vâi thj trurng nuâc ngoài, lien danh vâi OCG tham gia dtr an dumg s.t 
Yagon tai Myanmar; duy trI môi quan h truyên thông vài B6 Cong chInh và Van  tâi 
Lao, Uy ban hop tác Lao - Vit, Via - Lao; phát triên thj trithng rnâi dir an có von 
ADB (Quy Nhon), dir an nhà dâu tu tu nhân nuàc ngoài (Vung Tàu), triên khai lam ho 
so quan tam, rnYi thâu các dir an có von WB, ADB; rny rng lien danh, lien kêt vài 

ma so nhà thâu trong và ngoài nt.râc dir thâu ma so dir an: Lien danh vâi Tu van 
DASAN (Han QuOc); Cong ty EXP (Canada) Lien danh vâi Cong ty Van Phü, tham 
gia np Ho so quan tam ma so gói thâu von ADB, WB. 

b,) Cong tác dá'u thu: 

Näm 2019, toàn Tng cong ty tham gia 431 gói, tring thâu 329 gói chim 
76,3%, trong do 137 gói chi djnh thâu, và 192 gOi dâu thâu cnh tranh. 

TT Din giãi 
H 	nht   ca  ty me 

Näm 
2017 

Nàm 
2018 

Näm 
2019 

C or cu 
2019 

Näm 
2017 

Näm 
2018 

Näm 
2019 

Co cu 
2019 

Tôngcng 472 411 431 100% 74 79 46 100% 
1 Tmotthu 67 63 86 20% 7 4 6 13% 
2 Chb kt qua 0 7 16 4% 0 1 4 9% 
3 Th.ngthu 405 341 329 76% 67 74 36 78% 

31 Chi dinh thOu 244 218 137 32% 36 49 5 11% 
3.2 DOuthOucanhtranh 161 123 192 44% 31 25 31 67% 

Cong ty me dä tham gia dir thâu 46 gói thâu (so vài 79 gói thâu näm 2018), 
trong dO chi djnh thâu là 5/46 gói thâu chiêm 11%; dâu thâu rng rãi 41/46 gói chiêm 
89%. T le trüng thâu là 36/46 gOi, dt 78%. 

c) Cong tOc kj kit hcrp ding: 

Trong näm 2019, toàn Tng cOng ty k kt duqc 469 hqp dông và phii lic hop 
dông vth tong giá trj 1A 1.194,258 t dOng, tang 41% so vOi näm 2018, trong dO Cong 
ty me k kt duc 124 hop Ong và phii lc hop dOng vâi giã trj 538,3 ti', bang 153% 
thuc hiên nãm 2018. 

Co cAu hop dng theo ngành nghe và ngun von du ti.r nhu sau: 

TT Diengiai 
Ho p nht  Cong ty me 

1i1..'J10 TH 2019 
Cocau 

(%) 
TH 

2018 
TH 

2019 
Co'cau 

(%) 
I. Theo ngành ngh 
1 Câuhâm 235.312 326.946 27,4 101.876 151.441 28,1 
2 Du6-ng bo 366.387 551.155 46,2 200.624 257.859 47,9 
3 Dung sat 4.400 37.400 3,1 4.400 37.400 7,0 
4 Cáng -duôngthüy 77.680 51.307 4,3 - - - 
5 Tr van giámsát 135.309 197.052 16,5 24.800 91.000 16,9 
6 Khác 25.183 30.398 2,5 19.200 600 0,1 

Tng cong 844.270 1.194.258 100% 350.900 538.300 100% 
II. Theo ngundufir  
1 Nhànuâc(B,Sâ) 397.739 741.212 62,1 185.300 285.299 53,0 
2 Tunhân(BOT,BT,...) 344.219 331.817 27,8 150.900 231.469 43,0 
3 Nucngoài(ODA) 23.377 38.262 3,2 8.900 16.149 3,0 
4 Khác 79.035 82.967 6,9 5.800 5.383 1,0 

Tong cong 844.270 1.194.258 100% 350.800 538.300 100% 



(Ghi chz: Chwa loqi tnt các h(rp ding chia thu n6i b5 TEDI) 

Co cu theo ngành ngh& ngânh &ring b6 chim t trçng lan nMt, tâi 73,6% tng 
giá trj hcp dong dã k kêt (Cong ty me chiêm 76%); Ngành TVGS chiêrn t trçng thu hai, 
chiêm 16,5%, xp xi näm 2018 (16%). Riêng Cong ty me chiêm 16,9%, tang 4,18 lan ye 
giá trj hgp dong k &rçlc so vói näm 2018; Ngành Càng - &thng thñy chiêm 4,3% (Cong 
ty me bang 0%); Ngành Ngành duOng sat có sir gia tang dc bit ye giá trj hcp dông k)' 
kêt, gap 8,5 lan ye giá fri so vâi näm 2018 và chiêm 3,1% (Cong ty me: 7,0%). 

Co cu theo ngun du tii: Ngun ngân sách (Be, Sa GTVT) chim 62,1%; Ti.r 
nhân (BOT, BT, ...) chiêm 27,8%; nithc ngoài (ODA) chiêm 3,2% và khác chiêm 
6,9%. Ti.rong i'rng cüa COng ty me là 53%, 43%, 3% và 1%. 

Biu dob  co cu hçrp dIng theo nganh ngh 
- Ho 

	

rp nht 	 Cong ty Mc 

	

600,000 	 300,000 

	

500,000 	 250,000 
• TH 2018 	 0 T 2018 

	

400,000 	 200,000 
UTH 2019 	 •TH 2019 

	

300,000 	 150,000 

	

200,000 	 100,000 

	

100,000 	

ii 	

50,000 	 I 
_ 

Cu hIm Dthng bo Dirng sit Càng - 	Tr vn 	Khãc 	 Clu hIm Dung b 	uông st Cng - 	Tu van 	Khàc 

	

u'&ng thy gám sat 	 thxng thy gum sat 

Biu do co cu hqp dông theo nguln vn du tw 
Ho 'p nht 	 Cong ty Mc 

300,000 
250,000 
200000 CH 2018 

150,000 TH 2019 

100,000 

50,000 

Nhà nu-&c Tu' nhãn 	Nuàc ngoãi 	Khác 

(B& S&) (BOTBT,..) 	(ODA) 

Dánh giá: Ban lãnh dgo diu hành Tang cong ty và các cOng ty con cling các 
phông quán lj chic näng dã chi d6ng, linh hoQt trong cong tác tiép thj, phát triên thj 
trwàng vái muc tiêu duy trl và phát triên thj trwô'ng truyên thông cza TOng cOng ty, tan 
dung co' hi phát triên thj truàng m6i, nhiêu tiêm náng. Giá trj hQp dông /g két nàm 
2019 cO sr tang viccrt bac  so vái näm 2018. 

d) Thinc hiçn giá trj san lwcing: 

TT Diên giãi 
____________ 

- Hp nht  Cong ty Mc  
Nãm 
2018 

Nàm 
2019 

Cor câu 
2019 

Näm 
2018 

Näm 
2019 

Co cu 
2019 

1 Cu — di.ringb 632.278 740.997 78,1 280.708 342.300 82,3 
2 Drng sat, DSDT 16.754 21.457 2,2 16.754 21.457 592 
3 Cáng - di,r?yng thüy 62.600 38.430 4,0 - 1.000 0,2 
4 Tu'vângiámsát 143.576 1 	105.325 1 	11,1 1 	55.764 22.730 5,5 
S Khác 59.997 43.791 4,6 43.007 28.313 6,8 

Tng giá trj SL 915.205 950.000 100% 396.233 415.800 100% 
(Ghi chi: Dã loai tnt n5i b5) 

IN 



BOT, BT, 
ODA, 

PPP 

San h,rçng thirc hin dat  950 t dng, bang 104% thirc hin närn 2018, trong do 
Cong ty me dat  415,8 t' dong, bang 105% thrc hin närn 2018. 

e) Thu kinh phi.-  

TT Din giãi 
Hop nht  Cong ty me 

Nãm 
2018 

Näm 
2019 

Cor cu 
2019 

Nám 
2018 

Näm 
2019 

Car cu 
2019 

1 Bô - S& GTVT 406.778 734.086 68,3 124.334 322.000 70,2 
2 BOT, BT, PPP 175.012 143.189 13,3 64.879 46.100 10,1 
3 ODA 80.142 39.652 3,7 47.780 30.800 6,7 
4 Khac 175.845 158.407 14,7 1 	48.937 59.517 1 	13,0 

Cong thu kinh phi 837.777 1.075.334 100% 1 	285.930 458.417 1 	100% 
(Ghi chi; Dã loai tnt nôi b5) 

Thu kinh phi dtt 1.075,334 t dng, bang 128% tng thu närn 2018, trong do 
Cong ty me dat  458,417 t dng, bang 160% thirc hin näm 2018. Thu kinh phi tir 
cong trinh näm 2019 hêt sirc khã quan, cao nhât trong 3 näm gân day, tao nguôn dê trã 
các khoàn nç nãm 2018 và kinh phi triên khai san xuât kinh doanh trong näm 2019 và 
dâu näm 2020. T trong ngun vn trên co sâ thu kinh phi nhu sau: 

Biu alI phân khtic th1 thtrO'ng theo ngành ngh 
HQ'p nhât 	 Cong ty Mc 

800,000 400,000 

700,000 350,000 

600,000 NIrn 2018 300,000 R N2rn 2018 
500,000 , 250,000 

N3;y 2019 
400,000 200,000 

300,000 150,000 

200,000 100,000 
100,000 50,000 

-- 

Cau - Lu ong sat 	Gang - 	Tr van giám 	Khác Cu - 	DLzng sit, 	Gang - 
&thng b DSLT 	dizng thay 	sat dLzông b 	DSLT 	dLrdng thOy 

Biu d6 phân khtic th1 thirong theo ngun vIn dãu tu 
Ho 'p nht Cong ty Mc 

TLr An giám OR 
sat 

Ngun vn NSNN (B6 GTVT, Si GTVT) chim t)' trong 68% trong tong 
nguOn thu (närn 2018 là 53,6%); nguôn von ODA thâp, chiêm 3,7% (näm 2018 là 
7,5%); nguôn von tir Nhà dâu tu (BOT, BT, ...) chiêm 13,3% (näm 2018 là 19,5%). 
Co câu thu kinh phi cüa Cong ty Mc:  Nguon von NSNN (B6 GTVT, Si GTVT) chiêm 
t trong 70% trong tong nguOn thu; nguôn von ODA thâp, chiêm 6,7%; nguôn von t& 
Nhà dâu tii (BOT, BT, ...) chim 10%, nguOn von khác 13%. 

S6^ lieu thu kinh phi tr cong trInh trong 3 nàm (2017-2019) cüa Cong ty me: 
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Nguon von 
(Chü du 

tir) 

Nàm 2017 Näm 2018 Nàm 2019 Giai doan 2017-2019 

kinh 
phi 

T 
16 

Thu 
kinh phi 

T 
16 

Thu 
kinh phi 

T 
16 

Thu kinh 
phi 

T lé bInh 
quân (%) 

B6 GTVT 83,8 24 66,0 25 228,9 53 379 36 
SYGTVT 92,5 26 58,3 22 93,1 22 244 23 
Nhàdutir 76,6 22 64,9 25 46,1 11 188 18 

ODA 49,7 14 47,8 18 30,8 7 128 12 
Khác 52,8 15 26,4 10 33,0 8 112 11 

TngCng 355 100 263 100 432 0 1.051 1 	 100 

Biu d thu kinh phI khch hang (2017-2019) 

250.0 

200.0 

150.0 

100.0 

50.0 Ii 
8ô GTVT 

111, 1k 
S& GTVT Nhàdutu' 

IlL I 
ODA 	Kh 

a Nim 2017 • Nrn 2018 c6 Wm 2019 

Qua biêu do cho thây nãm 2019, thu kinh phi tir các Chñ dâu tir thuc Bô 
GTVT tang dt biên trong khi dO nguôn thu ti'.r Nhà dâu tu giãm mtnh. 

Cci câu thu kinh phi bInh quân giai domn 2017-2019 nhu sau: Ngun vn NSNN 
(B6 GTVT, Si GTVT) chiêm t trong 59% trong tong nguôn thu (riêng nãrn 2019 dat 
den 75%); nguôn von ODA thâp, chiêm 12% (näm 2019 là 7%); nguôn von tir Nhà 
dâu tu (BOT, BT...) chiêm 18% (riêng näm 2019 chi dat  cOn 7%). 

J) Tlnh hlnh thirc hin doanh thu. 

Don vi tInh: Triéu d4nc' 

TT Don vi 
Thuc 
hiên 
2018 

Kê 
hoach 
2019 

Thuc 
hi ên 
2019 

T1ê% 
KH 
2019 

T1ê 
% TH 
2018 

A. Các cong ty con 538.764 533.541 584.061 109 108 
1 Cty CPTVTKCudi.r?ng 31.436 32.467 35.322 109 112 
2 Cty CPTVTKDu&ngb 75.733 70.000 94.784 135 125 
3 Cty CP TVXD Gang - DT 62.388 65.000 36.525 56 59 
4 Cty CPTVTKXDGTThüy 13.916 15.300 15.329 100 110 
5 Cty CP TVTK KD & DKT 13.835 18.343 15.876 87 115 
6 CtyCPTVTKCul&n - I-Im 94.162 84.400 107.381 127 114 
7 Cty CP TVXD CTGT 2 92.359 80.000 114.313 143 124 
8 Cty CPTVTK GTVT 4 	. 16.784 22.000 31.196 142 186 
9 Cty CP TVXD CTGT 5 58.905 64.500 64.600 100 110 

10 Cty CP TVXD CTGT 7 4.066 7.031 269 4 7 
11 APECO 51.212 55.000 57.159 104 112 
12 TEDI-GC 23.968 19.500 11.306 58 47 
B. Cong ty my 316.649 350.000 381.013 109 120 

Tng cong  (A+B) 855.413 883.541 965.074 109 113 
Dieu chinh nói bó 81.527 83.541 83.361 100 102 

C So lieu hop nht 773.886 800.000 881.713 110 114 
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H ECU, 

94,784,10% 

TEDCO4, 

TECCO5, 31,196, 

64,600, 7% 3% 

RECO, 35,322 

4% 

-• TEDI, 381,013, 

39% 

TEDI-GC, 

11,306, 1% 

APECO, 

57,159,6% 	TECCO 7, 

269,0% 

PORT 

36,525,  
WECCO,  

15,329, 

1% 

- IC, - 
15876 

Biu do doanh thu thiyc hin cüa các Cong ty 

Dánh giá. Doanh thu cja Tdng cong ty dgt 110% ke' hogch DHDCD giao. HOu 
hét cOc cong ty con hoàn thành tot myc tiêu ye tang trlràng doanh thu. Riêng TEDI-
PORT doanh thu chi dgt 56% ké hogch can co giái pháp cy the ye phát triên thj 
trwàng, tim kiêm cong viêc và nghicm thu thanh toán trong nám 2020. 

g) Quán lj, si'c dung vn - tài san: 
* flnh hlnh huy ct3ng v6n vii sfr dyng On huy d3ng: 
Thyi dirn 31/12/2019, huy dng von cüa Tng cong ty là khoãn tiên vay ngän 

hmn 22,192 t dông, bang 30,3% so vOi thai diem 31/12/2018 (73,265 t' dong) dé dam 
báo kinh phi triên khai cong tác san xuât kinh doanh. Ngoài ra cOn có khoân vay dài 
han 1,921 t dong dê dâu tu mua sam tài san cô djnh. 

* flnh hlnh thu Lw vEn ra ngoài doanh nghip 
- Tong giá trj du tu vào ii cong ty con th&i dim 31/12/2019 là 61,070 t 

dông. Doanh thu tài chinh näm 2019 ti'r Co tirc và li nhuan du(yc chia cUa các cong ty 
con là 9,145 t dông, dat  14,97% von dâu tu. 

- Các khoãn du tu ngoài ngành: T6ng cong ty không du tii ngoài ngành, chi 
thirc hin üy thác ngân hang dâu tu tài chInh ngän han  k'  han  tit3thãng den 12 tháng. 
So du den thai diem 31/12/2019 là 44,333 t dong, bang 2,9 lan so VOL thyi diem 
31/12/2018, trong do cüa Cong ty me là 30 t dong, gap 3,0 lan so vOi näm 2018. 

* flnh hlnh Mu Lw, sfr dung tài An cii djnh 
- Trong nàm 2019, Tng cong ty dä thrc hin du tu XDCB, mua sm tài san 

co djnh vOi tong mirc dâu tu là 8,361 t dông, dt 46% kê hoach; Cong ty me là 1,716 
t)' dong, dat  27% kê hoach. Nguôn von dâu tu chü yeu là nguôn von trong thanh toán 
cüa doanh nghip, cO mt phân von vay. Cu the: 
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Dan vi tInh: Triu cling 

Chi tiêu 

Hçrp nht  Cong ty me 

KH näm 
2019 

TH näm 
2019 

T 
1 % 

191 

2019 

TH nãm 
2019 

T lé 
% 

I. Tàj sin cÔ dinh 18.374 8.361 46 5.602 1.716 32 
1.NhàcCra 2.500 30 - 2.500 - - 
2. May moe thi& bi 6.105 3.289 54 1.023 1.140,345 111 
3. Phwmg tin vn tãi 5.740 4.695 82 1.300 459,376 35 

4.Phnmm 3.469 347 10 529 116,490 22 

5.D.utuxây dung cabàn 560 - - 250 - - 

II. Cong cu diing cii 3.136 3.564 114 706 1.552 141 
Tong c6ng: 21.510 1 	11.925 55 6.308 3.268 52 

- Tài san mua sam trong närn dà duqc sir dung cO hiu qua cho san xuât kinh 
doanh cüa doanh nghip. Cong tác dâu tix xây dung ca bàn chü yêu là nâng cap tri s, 
dam bào môi tri.thng lam vic cho ngui lao dng. 

- Vic trIch khu hao tài san, thanh l tài san duçic thc hin theo dung Thông tu 
45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 cüa B6 Tài chInh ye vic quàn l tài san cô djnh. 
Tong nguyen giá các tài san cô djnh dä thanh l trong nãm 2019 là 6,159 t dông. Ngoài 
ra giãm tài san 4,944 t dong do thoái toàn b6 von tai  TECCO 7. Tong chi phi khâu hao 
näm 2019 là 11,303 t dông, trong do Cong ty me là 5,497 t3' dong, chiêm 49%. 

- Ve quãn l, sir dicing dt và tài san trên dt: Ca si vt cht gân lin vâi daft 
duçic s.'r diing ngày càng hiu qua. Doanh thu tir cho thuê trii sâ nãm 2019 là 12,194 t 
dông, bang 106% th?c hiên nàm 2018(11,527 t dOng), trong do: 

+ Cho thuê 100% din tIch van phông tti Hoang Hoa Thám - TP Ho^ Chi Minh. 

+ Cho thuê 100% din tIch van phOng ti 237 Luang The^ Vinh - Ha Ni 

+ Cho thuê din tIch van phOng con trng ti tri si 278 Ton Due Thng - Ha Ni. 

+ Tip tiic thrc hin Hop dng ho p tác kinh doanh ti dja chi so io Trung kinh - 
HàNi. 

* flnh hInh qudn lj cong nçlp/lãi thu,hàng 1n kho, cong nrp/iãi Ira: 

- Cong nçx phãi thu: 
Dan vi tInh: Triu ding 

TT Dien giai Hop nht • ________   Cong ty me 
. 

Dau nam Cuoi ky Co cau /o 
). Dau nam .. Cuoi ky Cor cau /o 

1 Cong na trên 3 näm 50.688 84.297 21,54 7.627 23.408 17,72 

2 Côngnqtü1-3nm 101.737 119.921 30,64 39.932 28.091 21,26 

3 Cong no drth 1 nãm 187.145 187.138 47,82 64.348 80.623 61,02 

TONG CONG 339.570 391.356 100 103.402 132.122 100 

TrIch lp dr phOng -23.378 -29.459 7,53 -4.222 -6.465 4,89 

Cong nor cui k' 316.192 361.896  99.180 125.657  
+ T6 ng nçiphâi thu ngn ha thi dim 31/12/2019 là 361,896 t dông, trong d6 

Cong no trên 1 nam chiêm 52,18% và cong no duOi 1 näm chiêm 47,82% tong 
nçi phãi thu. 

+ Nçi phãi thu khãch hang là 309,592 t dng, chim 85,5% tng nq phãi thu và 
bang 34,8% tong giá trj tài san, t' 18 tuang irng cüa nãm 2018 là 86,8% và 
33,5%. 
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+ TrIch 1p dr phOng ncr phãi thu khó dOi là 29,459 ti', bang 34,9% ncr phãi thu 
trên 3 nãm va bang 14,4% ncr phãi thu trên 1 näm (twrng irng Cong ty me là 
27,6% và 12,6%). T' lê trich lap thirc tê thâp han so vOi quy djnh hin hành 
(70% và 30%). 

- Hang ton kho: 

TT Din giãi 
Hçrpnhaft  Côngtymç  

A Diu nam 
Cuôi 

• k 
Co cu 

0 /o 
Di u nam Cuoi ky 

Co câu 
 % 

1 Tr8n3näm 54.198 31.792 11,47 16.560 16.513 10,93 

2 Tü 1-3 näm 92.853 87.583 3 1,59 49.606 57.037 35,75 

3 Dthi 1 näm 140.000 157.860 56,94 66.762 77.545 51,32 
Tngcng 287.051 277.236 100 132.928 151.095 100 
TrIchlpdir 

385 1.287 
phong  

0,5 - - 

HOP NHAT 286.666 275.949 96,3 132.928 151.095 113,7 

+ S6 dii hang tn kho cu& kS'  hçTp nht là 275,949 t dng, giãm 10,717 t so vii 
dâu nàm, trong do trên 3 näm chiêm 11,47%. 

+ So^ dii chi phi dâ dang cui k' cüa Cong ty me là 151,095 tS dng, tang 18,167 
t dông so vOi dâu näm. Trong do, chi phi di dang tr thirc hin là 108,370 t 
dông và 42,725 t.  chia thâu B phi, so 1iu ti.wng irng cüa näm 2018 là 85,471 
t'và 43,264 t dông. Chi phi d& dang tir thrc hin tang 22,899 t' dông, chia 
thâu giàm 0,539 t dong. 

+ Hu h& các don vi chua trich lp dir phông giãm giá hang tn kho, riêng TEDI-
GIC trich lp 1,287 t', bang 12% so dii hang ton kho. 

- Cong no,  phãi trã: 
Dan vi tInh: Triu ding 

TT 
- 

Diên giãi 
Ho-p nht ________   Cong ty me 

Dau nam • Cuoi ky co cu 
0 /o 

Du 
nam 

• Cuoi ky 
Co cu 

/0 % 
1 C6ngngtr8n3nam 62.990 67.828 10,50 34.255 46.556 15,67 
2 Côngnçv tit 1-3näm 97.325 99.107 15,34 32.914 48.316 16,27 
3 Cong nçi dithi 1 nãm 415.077 479.289 74,17 199.919 202.163 68,06 

TONG CONG 575.392 646.234 100 267.088 297.036 100 

+ Tng sÔ nç phãi trã th?yi dim 31/12/2019 là 646,234 t dng, trong do khoãn 
ngui mua trng tin tnuàc 388,995 t dông, tang 110,010 t' dng so vâi dâu 
näm và chim 60,6% nçi phãi trã ngän han,  dâu näm là 48%. so thong üng cüa 
Cong ty me là 297,036; 186,649; 76,197; 63%, 42%. Diu nay cho thây so 
hrçing cong trinh chuyn tiëp cho näm sau nhiêu hon so vOi näm 2018. 

+ Khá näng thanh toán nq dn han  (tài san ngn htn1nçi phãi trã ngn han):  1,26 

+ H s nçi phài trã trên vn chü si hthi (ma 300/ma 400 trên BCDKT): 2,67 

* Tmnh hlnh bdo toàn vii phát 1rin On: 

- Sau khi trich lp  dir phOng theo quy djnh, cac don vi trong Tng cong ty du 
CO lai. Loi nhuân hop nhât näm 2019 dat  54,263 t dông, bang 102% kê hoach 
DHDCD giao. Chi tiêt lçii nhun thrc hin theo tirng don vi trong Tong cong ty nlnr 
sau: 
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Dcrn vi tInh: Triêu dn 

TT Don vi 
Thic hiçn 

2018 

Ke 
hoach 
2019 

Thtrc 
hiên 
2019 

T lê 
% KH 
2019 

T 	lê 
% TH 
2018 

A. Các cong ty con 34.475 37.643 38.231 102 111 
1 CtyCPTVTKCauthrng 585 580 720 124 123 
2 Cty CP TVTK Dir6ng bO 5.244 5.250 5.598 107 107 
3 CtyCPTVXDCâng - DT 5.146 4.875 1.983 41 39 
4 Cty CP TVTK XDGT Thüy 1.071 770 814 106 76 
5 Cty CP TVTK KD & DKT 1.129 1.445 1.173 81 104 
6 CtyCPTVTKCAu1àn-Hàm 6.311 6.330 8.025 127 127 
7 Cty CP TVXD CTGT 2 5.748 5.500 8.180 149 142 
8 Cty CP TVTK GTVT 4 1.133 1.625 1.787 110 158 
9 Cty CP TVXD CTGT 5 4.690 5.160 5.211 101 111 

10 APECO 3.998 4.125 4.384 106 110 
11 TEDI-GC 1.458 1.463 765 52 52 
B. Cong ty mg 21.723 24.200 25.406 105 117 

Tong cng (A+B) 56.198 61.843 63.637 103 113 
Diêu chinh nói b5 9.573 8.894 9.374 105 98 

C. So lieu hop nht 46.625 52.949 54.263 102 116 
- Hiu qua hoat dng SXKD: 
+ T' suAt 1çi nhun sau thue^ trén tng doanh thu dat  4,9%. 
+ T' sut lai nhuân sau thu6 trên vn chü si hüu (ROE) dat 17,7%. 
+ T' suit lri nhuân sau thue^ trên tng tài san (ROA) dat  4,8%. 
+ Chi tiêu lài có bàn trên co^ phiu dat  1.749 d6ng/c6 phiêu. 
- Bào toàn và phát trin vn: H s6 bão toàn vn H = 1,028 do tang 7,279 t 

dông 1(i nhun sau thuê ch.ra phân phôi so vci thi diem 31/12/2018. 
Dánh giá: Cong tác quán li van và tai san luOn dirctc chj trong. Hiçu qua san 

xuát kinh doanh nàm 2019 tang so vái nàm 2018. Tuy nhiên, vOn cOn dcrn vi chira 
hoàn thành cac chi tiêu doanh thu, lciinhuán, t3' suit lcri nhuán sau thuê trên doanh 
thu và t5' suit icri nhuán sau thué trên vOn chit sà hi7ru. 
h) COng tác quOn lj chO't lzrng, nghiên ciu phOt trkn khoa hoc cOng ngh: 

- Các don vi dã thrc hin djch vi tu vAn k-y thuQtt và quãn 1' chAt hrcing cho cac 
dir an co bàn dáp frng tiên d6 và chat luvng. Trong näm CO 22 cong trinh dtxçc 
khen thithng "Cong trinh chat krcing cao TEDI", 02 cong trinh dirgc giãi thuing 
VCAS AWARD 2019 và 01 cong trinh duçic giâi thiRng FIDIC AWARD 2019 

- Tong cong ty dä phi vOi hçTp vâi các Cong ty! Nhà san xuât! Nhà cung Ong san 
phâm trong nuàc va Quoc tê to chi:rc 12 buôi Hi thão giOi thiu ye cong ngh 
mâi, vt lieu  mui và giâi phãp irng dung thiêt bj/ phân mérn trong cong tác 
KSTK tài Lânh dao  va ky su các don vi trirc thuc ding nhu các Cong ty thành 
viên. 

- Thirc hin Quyt djnh s6 2500/QD-TTg ngày 22/12/2016 cüa Thu turng ChInh 
phU ye vic phê duyt "Dé an áp dung mô hinh thông tin cong trinh trong hoat 
dng xây dung và quàn l vn hành cOng trinh", Ban Chi dao  xay drng Dé an 
BIM dã khAn truong trin khai xay dirng ccr chê, chInh sách, tiêu chuân k5 thut 
áp dung, dinh mirc kinh te^ ky thut và dir toán,... lien quan den vic áp dung 
BIM. 

- Vd sang kin cài tin k5 thuat: Tng Lien doàn lao dng VN dã cO Quy& djnh 
so 1406/QD-TLD ngày 05/9/2019 tang Bang lao dng sang tao  cho 14 cá nhân 
cüa TEDI (Trong dO Cong ty Mc có 09 ngi.ri). Tong cOng ty dã quyét djnh 
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cong nhn 98 sang kin, cái tin k5 thutt cüa các dan vi trong Tong cong ty, 
trong do Cong ty me CO 51 sang kiên, câi tiên ky thut thrqc thithng vâi tong so 
tiên thithng là 135 triu dông. 

- Ve du tu phn mm KSTK: Tng cong ty dä rnua mOi, gia hn và bão trI, bão 
duO'ng 09 b6 phân mêm may tInh vài tong so tiên là 527 triu dông. 

Dánh giá: Cong tác ing dyng KHCN, quán 13 chat lu'crng tiêp tyc dwo'c chi 
trong. Hç thông quán lj chat htcrng ISO 9001-2015 dirçrc triên khai áp dyng, gop phán 
dam báo chat lzrcrng sOn phOm cOa Tong cong ty, khãng djnh uy tin và phát triên 
thu'crng hiu TEDI trên thj truàng tir vOn xáy dmg. 
i) QuOn trj doanh nghip: 

- Cong tic ti chu'c: 
+ TOA chi.'rc thành cOng cuc h9pDti hi dng cO^ dông Nhim k' 11(2019-2024) 

cña Tong cOng ty. 
+ Ngithi DDPV phi hcip vâi HDQT các cOng ty con tO chirc tthành cOng cuc 

hop Di hi dng cô dông thuxng niên näm 2019 cüa don vi. 
+ Ban hành Quy che^ quãn trj ni b6 côngty, Quy chê Thi dua - Khen thithng 

(tam thii) va sra di ho sung Quy chê Tiên hrang - Tiên thuâng. 
+ Hoàn thành thoái toàn b6 vn thuc si htru cüa TEDI tai TECC07 vào ngày 

20/3/2019. Quyêt djnh giãi the TEDI-GC dê thành lp Trung tam TVTK Cong 
trInh Sat Bô. Tong so cOng ty con den cuôi näm 2019 cOn 11 cong ty. 

- Cong tic can b: 
+ Tng s0̂ CBCNV-LD cüa toàn T6ng Cong ty thai dim 31/12/2019 là 1.611 

ngixñ (344 na), trong do Cong ty me gôm 480 ngthi (108 nü). Tong so lao 
dng giám so vOi dâu näm là 81 ngu?i, trong dO Cong ty me tang 4 ngu?ii. 

+ Ca cu lao d6nR th?yi dim 31/12/2019: 
Hçrp nht Cong ty me 

TT Din giãi 01/01/ 31/12 Co 01/01/ 31/12 Co 
2019 2019 cu% 2019 2019 cu% 

Tngs lao dng 1.692 1.611 100 476 480 100 
Phân theo Ioai HDLD 
-Duàil2tháng 94 140 3 19 100 20,8 
-Tr12thángtrlên 1.598 1.471 97 457 380 79,2 

2 Phân theo tInh chAt cong vic 
 -Quânl,ph%icvu 340 314 19,5 85 88 18,3 

- SãnxuAt 1.352 1.297 80,5 391 392 81,7 
3 Phân theo trinh do dào tao 

- Tin s, Thac SY 170 156 9,7 44 45 9,4 
- Dai hpc/cao d.ng 1.261 1.221 75,8 408 405 84,4 
-Trung cAp 73 72 4,5 9 13 2,7 
 -Côngnhân 164 133 8,2 14 16 3,3 

- Khác 24 29 1,8 1 1 0,2 
4 Phân theo chirc danh 

 -Giámdcdirán 42 41 2,5 8 8 1,7 
- Chü nhim tng th8 54 52 3,2 6 8 1,7 
 -Chünhiêmdirán 133 133 8,3 41 46 9,6 
 -Chütrihngmic 270 243 15,1 102 109 22,7 

-K5su,chuyênviên 874 916 56,9 304 293 61,0 
- Khac 319 226 14,0 15 16 3,3 
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+ Lao dng quãn 1, phuc vu toàn Tng cong ty chim 19,5%; lao dng san xuât 
chiêm 81,5% (ti.nyng iirng Cong ty me là 18,3% và 81,7%). 

+ Lao dng cO trinh do dai hoc tth len chim 85,5%, trong do Thac s - Tiên s 
chiêm 9,7% tng so lao dong (tucing i'rng Cong ty me là 93,8% và 9,4%). 

+ 29,1% tng s 0^ lao dông dam nhân chirc danh tr chü trI htng miic tth len (Cong 
ty me: 35,6%). 

+ Chuyên nganh drnic dào tao nhiu nht là C&u dung, tip theo là các chuyên 
ngành: My dung giao thong, Dia chat Cong trinh, Träc Dja ... Mt so chuyên 
ngành chi có 1-2 k5 su nhu: Ccr khI, Cong trinh thüy lqi, Din tfr, May xây 
dirng, XD dan dung... 

+ Tng s6 k5 su duqc dào tao và cap chirng chi k5 su các chuyên nganh vâi tong 
so 790 chirng chi, gOm 497 chirng chi htng I, 191 htng II và 102 hang III; 
COng ty me có 156 ngu?i dl.r?c cap 207 chrng chi ngành nghe, bao gôm: 114 
chirng chi hang I, 60 chrng chi hang II và 33 chi'rng chi hang III. 

- Biên dng nhân 1irc: 

+ Toàn Tng cOng ty: Tuyn dung 130 ngithi; thôi vic 196 ngui; Nghi huu 
15 ngui; Tong nhân hrc giãm 81 nguTi. 

+ Cong ty me: Tuyn ding và k HDLD 34 (sap nhp TEDI-GC 32); châm 
dth HDLD 29; tam  hoãn HDLD 01; Nghi huu 1; nghi vic khOng lung 
không dóng BHXH 03; Tong nhân lirc tang 04 nguOri so vói th?yi diem 
31/12/2018. 

- Dào tao: Dài han:  01 ngui, ngtn han:  259 krçt ngui. Riêng COng ty me có 157 
h.rqt can bô, ky su tham gia cac khOa dào tao,  tp huân ngän han  nâng cao trinh d 
quãn l, chuyên mOn nghip vi, cp nht chInh sách mâi,... trong do dào tao, hoc t.p 
tai nuc ngoài là 46 ngui. 

- Cong tác b OA nhim: 

+ Tong cOng ty: Tng sÔ can b6 là 289 ngui, trong do bô  nhim mOi 35 
ngui, bO nhim lai là 66 ngu?i. 

+ COng ty me: Tng s6 can b6 là 83 nguOi, trong do 66 ngui duçic b6 nhim 
lai nhim k5' Hai (2019-2024); tiep nhn, diêu dng và bO nhim mâi dOi vâi 
17 ngiRi dam bão dung quy trinh. 

- Cong tác tin krGng: 

+ 332 ngu&i duoc nâng lung, nâng b.c và chuyn chrc danh, trong do Cong 
ty me dã xét lucmg chüc danh dôi vài 158 ngithi, gOm: nâng hang 121 
nguii, diêu chinh lucxng 25 ngui, chuyên xep lucing 11 ngithi. 

+ Quy tin lucrng - thuing da trIch trong näm 2019 toàn Tong cOng ty là 
303,362 t) dong, bang 42,3% doanh thu thuân tir th?c hin (717,148 tS 
dông). Trong do, Quy hang - thurng cüa Cong ty me là 99,445 t' dông, 
bang 42,7% doanh thu thuân tir th?c hin (232,988 t dOng). 

+ SO du phãi trã ngithi lao dng dn 31/12/2019 là 77,366 t dng, bang 
25,5% quy krang - thithng dA trIch. Tuang 1mg cüa COng ty me là 16,831 t' 
dOng, bang 16,9% Qu5 hang - thuâng dã trIch. 

+ Cac dan vi dà thanh toan xong Quy luang chlrc danh và quyt toan Quy tiên 
thuOng nãng suât näm 2019 cho NLD truâc 31/03/2020 theo quy djnh. 

+ Thu nhp binh quân dat  13,0 triu dng/ngui/tháng (Cong ty mc:  15,5 
triu) 
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- Cong tác dan quân tu ye: Thuc hin dñng quy djnh ve cong tác quân sir, tir v; 
clinh k' cü can bô, ngu?ii lao dông tham gia tp huân, huân luyn cong tác quân sir 
theo kê hoach cüa Qu.n di Dông Da. 

- Cong tác BHXH, BHYT, BHTN: 
Dan vi tInh: Triu ding 

TT Diên giãi 
Ho-p nht Cong ty me 

Näm 
2018 

Nàm 
2019 

T 
1 % 

Näm 
2018 

Näm 
2019 

T 
1 % 

1 SnguiidóngBHXH 1.632 1.619 99 427 445 104 
2 Tien hrangdongBHXH 93.225 97.191 104 22.158 24.624 111 
3 Sotienphainp trong k' 30.239 30.006 99 7.107 7.426 104 
4 Sotiendanp trong k' 28.759 29.977 104 7.097 7.436 105 
5 Sôconphãinpcuoik' 3.023 41 - -7,680 +2 - 

+ Các dcm vi thrc hin nghiêm tüc nghia vii trIch và np BHXH, BHYT, 
BHTN theo quy djnh. Tng so ng.thi lao dng dóng bão hiêm là 1.619 
nguñ. Tng so tiên BHXH phãi np näm 2019 là 30 t, so dã np là 29,977 
t' dông. 

+ Cong ty m: TInh dn cui k' báo cáo có 455 ngithi dóng BHXH vài so tiên 
dã np trong k' là 7,436 t' dng. Giâi quyêt các chê M chInh sách cho 89 
ngrYi lao dng gp khó khän theo quy djnh vâi tong kinh phi 131 triu 
dng; trong do: 75 tru?mg ho khó khän dt xuât vOi kinh phi 1 triu 
dong/tru?mg hçip, và 14 tnring hop dc bit khO khän vâi tong kinh phi là 
56 triu dông 

- Cong tác thirc hành tit kim: Tip tijc trin khai chuong trinh thirc hành tit 
kim, tiêt giam chi phi, ha giá thành san phâm, nhãm tn ding rni nguôn lirc cUa 
doanh nghip và tang lqi nhun, gOm: (i) Thirc hành tiêt kim, chong lang phi trong 
quân 1,2, su dung On và tài san, tri s& lam vic dung mic dIch, khâu hao theo dung 
quy djnh cüa Bô Tài chInh; (ii) RA soát, diêu chinh quy mô, tôi iiu hóa các giái pháp 
thiêt ké xay dirng, de xuât các bin pháp phân k' dâu tir cüa các dir an; (iii) Tái ca câu 
to chirc - can bô, dánh giá 1aj  nguôn nhân hrc, tinh giãn biên chê và nâng cao hiu qua, 
hiu1irc quán l, rd soát quy ché chi tiêu ni b. 

- Cong tác quãn trj van phông 
+ Cong tác quán trj thiiang hiu, truyn thông: 

V' Tp san Thông tin Tu vn thit U TEDI: Dinh kS'  phát hành 01 s& quy'. 
1' Tong sÔ bài dang trén Website TEDI là 145 bài và 80 bài cho Fanpage. Ni 

dung dang tãi trên Website TEDI là các dir an do TEDI thirc hin, thông tin 
co dông và Hi dOng quãn trj, các hoat dng chInh cüa TEDI. 

1' Fanpage TEDI dua các thông tin sir kin cüa TEDI, các thông tin khánh 
thành, khi cOng các cong trinh do TEDI thirc hin. Tong so bài dang trong 
näm là 80 bài. 

+ Phong trào thi dua, khen thuàng: 
V Scr k& thi dua dçit I dir an Dung b6 cao tc Bak Nam: Khen thuâng 03 gói 

thâu dt cht luçmg và hoàn thành sam nhât, 03 Ca nhân cO nhiêu dóng gOp 
cho dir an cüa TOng cOng ty, 06 cá nhân có nhiêu dOng gop cho dir an cüa 
dan vi và biêu duang 15 cá nhan khác. 
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V Khen thu&ng dt xutt 02 Dr an gm khánh thành cu Hoang Van Thurnüc 
thrnng 60 triu dông; thi tuyên kiên true câu Ciira Liic 1, Ci'ra Liic 3 dt giãi 
eao vri mirc thiRmg 30 triu dong. 

/ Quyt djnh các danh hiu thi dua và khen thu&ng nàm 2019: 143 Ca nhân 
thrçic cong nhân danh hiu CSTD ca s&, 04 Cong ty thrc khen thu&ng 
"Doanh nghiêp tiêu biêu xuât sac" và 46 Ca nhân diigc khen thuing "Ca 
nhân tiêu biêu xuât sac" cap Tong cOng ty näm 2019. 

Dan!, giá: Cong tác quán trj doanh nghip ngày càngducxc hoàn thin, cO sz 
thOng nhOt trong toàn TOng cOng ty khi triên khai nghj quyêt quyêt djnh cith HDQT 
TOng cOng ty trên co,  th hoàn thin cong tác nhOn sir NDDPV, KSV. Vé cc' ban, TOng 
cOng ty và các cOng ty con dã dam báo nguOn nhOn lzrc CO chat ltccing phc vy cOng 
tác SXKD cia dcin vj, cOng tOc quánjj diêu hành ngày càng hiu qua; thrc hin tOt 
chu'cing trinh tiêt kim trit dé chi phi, tOi da hóa lcii nhuan. 

j) Van hóa doanh nghip: 

- Cãi thiên diu kiên lam vic, nâng cao di sng Cho Ngiii lao dng: 

+ To chüc 02 dt khám sirc khOe Cho can b6 nfr CNV và khárn sirc khóe djnh k5' 
Cho Ngi.thi lao dng. 

+ Sira chüa phông lam viêc, trang bj may móc, cOng cu dung cu, cãi thin diêu 
kin lam vic Cho ngui lao dng 

+ Thu?ing xuyen kim tra he thng báo chay, cácthi& bj phông cháy chüa cháy 
và ttp huân cong tác phông cháy chia chay nhäm dam bão an toàn trong cong 
tác phông chông cháy no. 

+ T0̂  chirc nhiu hoat dng van hóa, the thao deA ngithi lao dng gän bó han vài 
doanh nghip, dông viên khuyên khIch ngi.thi lao dng: Gtp mat, tham quan, 
du xuân dâu nàm; nghi he; lien hoan tong kêt, gap thäm trüng thrnng tai  buôi 
lien hoan tong kêt näm; v.v... 

+ Tng cong ty duoc vinh danh TOP 30 'Doanh nghip tiêu biu vi Ngtthi Lao 
dng" nãm 2019 và duçic tang Bang khen cña VCCI. 

- Tip tue thizc hiên t& chInh sách xà hi, tir thin, hng tâi cong  dOng. 

+ Tang s6 tit kiêm Cho các gia dInh chInh sách tai  phiiang Hang Bt và tang qua 
Cho ngiIii lao dông là cuu chiên binh - thanh niên xung phong nhân ngày 
Thirang binh lit s5 27-7. 

+ Phi hap chat chê vOi t6 chuc cOng doàn, doàn thanh niên to chirc nhiêu hoat 
dng dê chäm lo d?yi sOng vt chat, tinh than cüa ngui lao dng nhi.r: thäm hói, 
hiëu hi', tang qua sinh nhât, giãi quyêt chê d6 trg cap khO khan; tharn gia các 
hoat dng phong trào do da phuang, ngành tO chirc; Hi khOe truyên thông 
TEDI 2019; các hott dng cüa Lao dng nü nhân các ngày k nim 8/3, 28/6 và 
20/10 trong phong trào phii nt "GiOi viêc nuâc, dam vic nhà"; hoat dng 
"Tmnh nguyen mUa he", "TInh nguyen müa dong" cüa Doàn thanh niên, v.v... 

Thông qua các hoat dong nay, Ngiz&i lao dng có ca 	giao lu'u, tái tao  sirc lao 
dng, tao  net dp van hóa doanh nghip cüa TEDI, gan két ngui lao dng vâi doanh 
nghip han. 

Dánh giá: COng tác xã hai  tic thin, chàm lo d&i sang vat  chat, tinh than caa 
ngithi lao dng dã gop phân duy trI và phát triên van hóa doanh nghip TEDI, tiêp tyc 
xày dyng giá trf cOt lôi caa TEDI "Dac lIp - Sang tao - Trung 11, rc - Trách nh&rn" 
và phát huy truyên thông "Di trwó'c mO ththng" drrçrc các the hç dày cOng vun dàp 
trong suOt 57 nám xáy dtcng và triróng thành. 
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7.3 Dánh giá má'c dj hoàn t/zành nhim vi nám 2019: 

Hôi dng quãn trj TMg cong ty dã có Nghj quyt s6 06 NQ-NK2/TEDI-HDQT 
ngày 02/3/2020 ye vic dánh giá xep 1oti doanh nghipvà dánh giá rnrc dhoàn    
thành nhiêm vu cüa Ban diêu hành Tong cong ty, Ngithi dti din phân On cUa Tong 
cong ty nãm 2019. Cu the^ nhu sau: 

TT Xp 1oi doanh nghip 
nAm 2019 

Mfrc d hoàn thành nhim vi 
cüa BDH TCT, NDDPV-KSV 

1 TEDI 

A 

APECO  

Hoàn thành tot nhiêm vu 

2 HECO 
3 BRITEC 
4 TECCO2 
5 TEDCO4 
6 TECCO5 
7 
8 RECO  

B 
TEDI-GIC  

9 TEDI-WECCO 
Hoàn thãnh nhiêm vu 

10 
11 TEDI-PORT C Chi.ra hoàn thành nhiêm vu 

Kt! luin: Nhln chung, Ban die'u hành Tang cong ty và Ngu-O'i dgi din phOn von 
tai các cOng ty con dã hoàn thành tOt chzic nàng nhim vu trong nOm 2019, dam báo 
tuán tH pháp luát Nhà njthc, Diêu lç1  Tong cong ty, COng ty, th,!c hin nghiem tic 
nghj quyêt DHDCD, HDQT và các quy che, quy djnh quán trj n5i b5 cia doanh 
nghip, hoàn thành vuvi mt'rc các chi tiêu kê hoach DHDCD giao nOm 2019, bOo toàn 
von, dam bOo lii nhun và cO ti-c cho CO dOng. Mt sO It dun vi xép logi B, C do chira 
hoàn thành ké hogch SXKD DHDCD giao can dOnh giá,  ding nguyen nhOn khOch 
quan, chi quan và xOy dyng chircing trinh hành d6ng cu the, dê ra cOc giOiphOp quyêt 
liçt dé khác phyc nhi-ng tOn tai, cO gang phOn ddu hoàn thành nhim vu dirçrc 
DHDCD, HDQTgiao trong näm 2020. 
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PHAN II 
Kt HOACH HOAT BONG NAM 2020 

I. Kt HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

1. Các chi tiêu tài chInh chü yu: 
Dan vi tInh: Triêu dn2 

TT Các chi tieu 
S 	liu hçrp nht Trong (to Cong ty me 

TH 2019 
KB 
2020 

T lê TH 
2019 

KH 
2020 

T l 
% 

1 Tong giatrjtàisãn 888.616 800.000 90 445.916 400.000 90 

2 Tng doanh thu 881.713 800.000 91 381.013 360.000 94 

3 Lainhuântrâcthu 54.263 52.536 97 25.406 25.350 100 

Lciinhun sau thu: 42.807 42.099 98 22.203 22.140 100 

4 T/dó:-CD Cry me 29.151 28.985 98 22.203 22.140 100 

- CDkhOngkie2msoát 13.656 13.114 99 - - - 
5 Lãi co bãnIC 6^ phiu 1.749 1.732 99 x x x 

6 DAut.rtàisàncdjnh 8.361 13.141 157 1.716 5.841 340 

2. Ke hoich phân phi lçri nhun sau thuê näm 2020: 

(Theo ke't qua SXKD cja Cong ty mc) 

Quy thi.x&ng HDQT, BKS, Ban 
QLDH 

DN Loti A không qua 8% LNST, DN Loi B không qua 
5% LNST va DN Loai C không qua 2% LNST, trong dO 
50% thng HDQT - BKS; 50% thithng Ban TGD, KTT. 

TrIch quy khen thiitmg, phüc li Không qua 20% lcii nhun sau thue cüa Cong ty me 

Qu5 this&ng doanh sÔ ban hang Không qua 5% Igi nhun sau thue^ cüa Cong ty me 

Cotüc (% vn diu l) Không thp hcm 15,5% vn diu l 

LNST chua phân phi LNST can lti sau khi trã c6' tirc và trIch lap các quy trén 

3. Dir toán thu lao thành viên HDQT, BKS nàm 2020: 

Dr toán thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2020 là 1.053.168.000 dng, Cu 

th: 
Don vi tInh: f*ncE 

TT Chirc danh 
so 

hrqng 
He so 

So" tháng 
 lam vicc 

Thu lao KB 
 

Mfrc thu lao 
thang/nguo'i nam 2020 

1 ChCi tjch HDQT 1 1,0 12 15.937.000 184.764.000 

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 13.857.000 166.284.000 

3 ThanhvienHDQT 3 0,8 36 12.318.000 443.448.000 

4 TruOngBKS 1 0,6 12 9.238.000 110.856.000 

5 ThànhviênBKS 2 0,4 24 6.159.000 147.816.000 

Cng 8  96  1.053.168.000 

Thu lao thixc th cüa thành viên HDQT, BKS së duçic diu chinh theo kêt qua san 
xuât kinh doanh näm 2020 cUa Cong ty me. 
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II. KE  HOACH HOAT BONG CUA HDQT NAM 2020 

Thirc hin Nghj quyt 05 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 13/12/2019 cüa Hi 
dong quãn tn, ké hoach hoat dng cüa Hi dong quãn trj trong nãm 2020 gôm the ni 
dung chü yêu sau: 

1. Chi dao, giám sat the hoat dng cüa Tng cong ty dam bão tip t%lc 6n djnh Va 
phát triên, hoàn thành the chi tiêu kê hoach näm 2020 do Dui hi dông cô dông giao, 
trong do tp trung vao cac linh virc: Tim kiêm thi trung tiém näng mài, tiêp tiic m 
rông thi tru?Yng tu vAn trong và ngoài nirâe; phát triên linh virc mâi trong dO t.p trung 
vào các ngành ha tang hang không, cãng - dumg thüy, khu cong nghip - do thi, 
V.V...; 

2. Tang cu?ing cong tác kim tra, kim soát báo dam cho các nghj quyët, quyêt 
djnh cüa Hôi dông quãn trj, quy djnh, quy chê ni b6 và the chInh sách, pháp 1ut cüa 
N1ià nuâc duçc thirc thi và có hiu lirc trong Tong cong ty; 

3. Tip t1c chi dao  thirc hin cong tãc tái ca cAu doanh nghip, trong dO tap trung 
vào cong tác to chirc - can b, tinh giãn biên chê, hoàn thin h8 thông các quy chê, quy 
djnh ni b6 phü ho vói tInh hInh thirc té, quãn trj doanh nghip, phát triên khoa hoc 
cong ngh8 theo huàng tinh gçn, hiu qua cao và dáp frng yêu câu san xuât kinh doanh 
cUa Tong cong ty trong tinh hinh mâi; cüng cô và phát triên nhóm cong ty; tang cithng 
cong tác dào tao  nâng cao trinh d6 nghip v11, xây dung di ngü chuyên gia chü chôt, 
chuyên gia dâu ngành, dat  tiêu chuân tu van quOc tê; 

4. Tang cung cOng tác d%r báo, tip tiic nâng cao nang 1rc quân trj tài chInh, dam 
bão tài chInh toàn Tong cong ty an toàn, hiu qua; Chi dao  kiêm soát chat chê chi phi 
hoat dng cüa toàn Tong cong ty, hach  toán và kiêm soát giá thành theo tirng cong 
trinh; tang cung cOng tác quãn trj rOi ro cüa toàn Tong cong ty, kiêm soát rüi ro trong 
san xuât kinh doanh, rüi ro tài chInh nhis dOng tiên, cong nq, hang ton kho, v.v....; 

5. Chi dao  t6 chtc xay dirng va th?c hin cãc chung trinh dào tao  theo djnh 
hiiâng phát tniên ngành nghê và mi nng thi tnithng cüa Tong cong ty ra nuàc ngoài 
vài sir h tnq cña cac cO dông chiên hrçc; 

6. Thirc hin các chüc näng quãn trj hoat dng Tng cong ty theo dung pham vi 
quyên han  và nhim vii cUa HDQT dã duçc quy djnh tai  Diêu le Tng cOng ty, trong 
do: 

- To chüc các cuc hop thung k' fli dng quãn trj ti thiu mi quy mpt 
Ian, các cuc hop bat thithng và lay kiên bang van bàn dê giãi quyêt kip thi các van 
de thuOc thâm quyên cüa HDQT. 

- Chi dao  Nguii  dai  din phn On tai  các cOng ty con t6 chuc Dai  hi dng c 
dOng thuing niên näm 2020 hoàn thành trong tháng 3 näm 2020. 

- To chuc cuc hop Dai  hi dong c6 dOng thung niên näm 2020 tuân thu quy 
djnh tai  Diêu 1 và pháp 1ut hin hành trong tháng 4 näm 2020. 
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PHN III 
KET LUJAN 

Trên day là ni dung Báo cáo cüa Hi dng quân trj trInh Di hi dng cô dong 
thông qua ti cuc h9p thrnmg niên näni 2020. 

De c6 cci sô trin khai thisc hiên nhiêm vu näm 2020, Hi dng quán trj d nghj 
Dai hi dông cô dong xem xét, thão lun và thông qua Báo cáo cüa Hi dong quán trj 
và các ni dung Hi dong quãn trj trInh DHDCD ti 0 trInh so 756 TTr/TEDI-HDQT 
ngày 24/3/2020. 

Thay mt cho Hi dng quàn trj Tng congty TVTK GTVT - CTCP, xin chân 
thành cam on sr quan tam h6 trq cña các qu cô dông, däc biét là các Chü dâu tu, 
khách hang, dôi tác cüng các co dông chiên krqc và toàn tM ngui lao dng. Rat mong 
tiêp tic nhn thrçxc sr quan tam, ho trçi nhiêu hon nüa trong thii gian tâi. 

Chüc Qu vi dai biu, Qu vi cô dông cüng gia dInh sirc khóe di dào, hanh 
phüc va thành cong trong cuc song. Chüc Dai  hi thành cOng tot dçp! 

Xin trân trong cam on! 

Nyi nhân. 
- Nhur trên; 
- TV HDQT (chi dao thlh); 
- Ban KS TCT (biêt); 
- DU-CD TCT (ph/h); 
- NDDPV, KSV (thlh); 
- Các phông QLCN (thlh); 
 -LixuHDQT. 

TM. HO! BONG QUAN TR! 
.O783p CIIUT!CH 

CIC 
/ 2 

'idoshi YAHAGI 
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TONG CONG TV TV VAN THIET KE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 	 Dc Ip- Tr do- Hnh phüc 

So: 756 TTr./TEDI-HDQT 	 Ha Nói, ngày 24 tháng 3 nám 2020 

TO TR1NH 
V/v: Các ni dung biêu quyêt 

ti cuc hQp Daihi dông cô dông thtro'ng niên näm 2020 

KInh giri: Dai  hi dng cÔ dông 

- Can cir Ludt doanh nghip so 68/2014/QH13 do Quc hi nixàc CHXHCN 
Vit Nam ban hành ngày 26/11/2014; 

- Can cur Diu le hott dng và t6 churc cüa Tng cong ty Tu v.n thi& U Giao 
thông vn tãi - CTCP; 

- Can cur Báo cáo tài chInh cña Tong cong ty nãm 2019 dã duçic kim toán bi 
Cong ty TNHH Kiëm toán CPA Vit Nam; 

- Can Cu Nghj quyt s6 06 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 02/3/2020 cüa Hi 
dông quãn trj Tong cOng ty TVTK GTVT - CTCP; 

Hi dng quán tri Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP trInh Dii hi dng c 
dông biêu quyêt thong qua các ni dung sau: 

1. Báo cáo cüa Hôi dng quãn tn: 

Báo cáo sO^ 755 BC/TEDI-HDQT ngày 24/3/2020 dã trInh Dii hi. 

2. Báo cáo tãi chInh nám 2019: 
Báo cáo tài chInh riêng näm 2019 và Báo cáo tài chInh hçp nht näm 2019 cña 

Tong cong ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) thrçc kiëm toán bri Cong ty TNHH Kiêm 
toán CPA VIETNAM, trong do mt sO chi tiêu co ban nhu.r sau: 

Don vi tInh: Dcn 
BCTC riêng BCTC hqp nht 

TT Chi tiêu 
Näm 2018 Nàm 2019 Nãm 2018 Nàm 2019 

Tong tàisán 412.299.173.127 445.916.288.382 812.431.910.202 888.615.905.111 
1 - Tài san ngn hgn 290.813.126801 331.316882.024 720.202.091.903 804.845.309.723 

- Tàisándàihan 121.486046326 114.599.406358 92.229.818.299 83.770.595.388 

Tong doanh thur 316.648.934.788 381.012.860.269 773.111.742.386 881.712.500.110 

- Cung c4p dich vy 302.952.910.050 367.019.564.009 764.912.531.790 872.527.286.074 
2 

- Hoit dóng t/chInh 12.759.696519 13.662.230.508 5.209.814.422 6344.950.488 
- Thu nhp khác 936.328.219 331.065.752 2.989.396.174 2;840.263.548 

3 LN tnnfrc thu 21.722.972.929 25.405.585.773 47.747.919.508 54.262.735.740 

Lcyi rihuãn sau thur 19.395.542.811 22.203.467.155 36.540.463.041 42.807.117.547 
4 - CD Cong ty me 19.395.542.811 22.203.467.155 24.787.646.253 29.150.870.832 

- CDkokiêmsoát - - 11.752.816.788 13.656246715 

5 Lãi ca bânICP x x 1.677 1.749 

6 
Dau tir XDCB, mua 

8.023.942.260 1.716.211.079 12.105.557.896 8.361.100.106 
sam TSCD  

(Kern theo torn tat Bdo cáo tài chInh nàm 2019 dã dircyc kiêrn toán) 
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3. Phirong an phân phôi lol nhun sau thuê nàm 2019: 

Can cilir Báo cáo tài chInh riêng näm 2019, phuong an phân phôi lçTi nhun sau 
thuê näm 2019 nhu sau: 

TT Chi tiêu Sô  tin (dng) T 1 % Ghi chui 

I.  Von diêu lé 125.000.000.000  

II.  S cô phãn 
Trong do: 
- So co ph.n dang liru hành 
- Cophiu qu (khOng liru hành) 

12.500.000 

12.500.000 
0 

100% 

100% 
0%  

IlL Ting Ioi nhun triroc thuê 25.405.585.773 

IV Chi phi thuê TNDN hin hành 3.195.300.285  

V. Chi phi thuê TNDN hoãn 1i 6.818.333  

VL Lw nhuân sau thuê 22.203.467.155 100%  

1 C6 tue (1.500dICP x 12.500.000CP) 18.750.000.000 84,44%  

2 Quy thirrng HDQT, BKS, Ban QLDH 
Trong do: 

- Thrthng HDQT, BKS (50%) 
- Thwáng Ban diu hành (50%) 

666.100.000 

333.050.000 
333.050.000 

3% 

1,5% 

1,5%  

3 Quy Khen thi.ring phüc 1çi 2.220.350.000 10% 

4 Lçii nhu.n sau thud chiia phân phi 567.017.155 2,56%  

4. Quyêt toán tiên itroug, thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2019: 

Quy& toán Qu5 thu lao thành viên HDQT- BKS theo kt qua SXKD nãm 2019 
là 1.053.145.000 dong, tang 5,7% so vOi dij toán duçc DHDCD phê duy nãm 2019, 
cu the nhir sau: 

TT Ho va ten Chirc danh 
- 

DLI toan 
throcduyet 

- 
Quyet toan 
nam 2019 

Sôdãtrá4 
quy nam 

2019 

Sôcôn 
diroc 

quyet toan 

I. Hidôngquãntr  

1 Hitoshi YAI-IAGI Chñ tich 174.720.000 184.762.000 174.720.000 10.042.000 

2 PhamHruScin PhóChü 157.248.000 
tjch  

166.286.000 157.248.000 9.038.000 

3 Do Minh Dung Thành viên 139.776.000 147.8 10.000 139.776.000 8.034.000 

4 DàoNgcVinh Thànhviên 139.776.000 147.810.000 139.776.000 8.034.000 

5 Phüng Tin Trung Thành viên 139.776.000 147.8 10.000 139.776.000 8.034.000 

IL Ban Kiêm soát 

1 PhamThjHng TmngBan 
Nhung  

104.832.000 110.857.000 104.832.000 6.025.000 

2 Ngo Nam Ha Thànhviên 69.888.000 73.905.000 69.888.000 4.017.000 

3 Vö Hoàng Anh Thành viên 69.888.000 73.905.000 69.888.000 4.0 17.000 

III Tong cong  995.904.000 1 1.053.145.000 1 995.904.000 1 57.241.000 
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5. Kê hoach sin xuât kinh doanh nàm 2020: 

Dorn vi tInh: Triêu d6n2 

TT Các chi tiêu 
Sob Wu ho rp nhât Trong do 7ông ty me 

TH 2019 
KH 
2020 

T Iê 
% 

TH 
2019 

KH 
2020 

T 	lê 
% 

1 Tong giátrjtàisãn 888.616 800.000 90 445.916 400.000 90 

2 Tong doanhthu 881.713 800.000 91 381.013 360.000 94 

3 Lainhuãntnthcthu 54.263 52.536 97 25.406 25.350 100 

Lcii nhuân sau thu: 42.807 42.099 98 22.203 22.140 100 

4 TI d6: - CD C. ty me 29.151 28.985 98 22.203 22.140 100 

- CDkhôngkimsoát 13.656 13.114 99 - 	- - - 

5 LM co bLVC6 phiu 1.749 1.732 99 x x x 

6 DAututàisàncdinh 8.361 13.141 157 1.716 5.841 340 

6. Ké hoach phãn phôi loi nhun sau thuê Cong ty me nàm 2020: 

Co thc (% vn diu lé) 15,5% von diêu lé 

Quy thurng HDQT, BKS, Ban DN Lo?i A không qua 8% LNST, DN Loi B không qua 
QLDH 5% LNST và DN Lo?i C không qua 2% LNST, trong do 

50% thi.ràng HDQT - BKS; 50% thing Ban diêu hành. 
TrIch qu5 khen thirrng, phüc lvi Không qua 20% LNST 

7. Dir toán Qu thà Lao thành viên HDQT, BKS nãm 2020: 

Dix toán thu lao nãm 2020 dir kin bng mCrc thñ lao thirc hin näm 2019, tong 
S là 1.053.168.000d (Môt tj' khóng tram nãm muai ba triçu môt tram sOu muvi tam 
nghIn ding). Cu the nhu sau: 

Don vi tInh: Dóng 

TT Chtrcdanh 
S6 

hrçng 
He so 

S06  tháng 
. 

 lam vlçc 
Mirc thu lao 
thang/ngtroi 

Thu lao KH 
nam 2020 

1 CU tich HDQT 1 1,0 12 15.937.000 184.764.000 

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 13.857.000 166.284.000 

3 Thành viên HDQT 3 0,8 36 12.3 18.000 443.448.000 

4 1 TrtthngBKS 1 0,6 12 9.238.000 110.856.000 

5 Thanh viên BKS 2 0,4 24 6.159.000 147.8 16.000 

Cong 8  96  1.053.168.000 

Hi dng quail trj Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP kinh trInh Dai hi dông 
co dông xem xét, thông qua. 

Trân trong! 

N.ii nhân: 
- Nhi.r trén; 
- TV HDQT (chi dao thlh); 
- Ban KS TCT (biêt); 
- Các phOng QLCN (th/h); 
- Li.ru HDQT. 

ThHOI JJONG QUAN TR! 
CH1JT!CH 

TONG 

CAOT 

Hitoshi YAHAGI 



TONG CONG TY TV VAN THIET KE CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Bc lip - Tv do - Hnh phüc 

S: 03/TEDI - BKS 	 Ha Nói, ngày 26 tháng 03 nani 2020 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 
TA! BA! HO! BONG CO BONG TH1fNG NIEN NAM 2019 

KInh gfri: Bi hi dng 6 dông 

Can cir Diu le T0^ chrc và hot dtng Tng cong ty Tu v.n thit k Giao thông vn tái - 
CTCP (Tang cOng ty) và các quy djnh pháp 1ut lien quan, Ban kiêm soát Tong cong ty trân 
trong báo cáo truâc Di hi dng c6 dOng ve kt qua hot dng nãm 2019 và phuang huàng 
nhim vi nãm 2020 vri các ni dung cu the nhu sau: 

	

1. 	Các hoat dông dlla Ban kiêm soát 

a. Giám sat Hôi dng quán trj, Ban Tng giám dc trong vic quán 1 và thirc hin các 
chi tiêu san xut kinh doanh, lcii nhun näm 2019 theo Nghj quyt Dai  hi dOng cô 
dOng; 

b. To chüc hop dinh kSr và dot xuât dê triên khai cOng vic theo nhim vi, chüc nang &rcrc 
giao, barn sat Ngh quyt cüa Di hi dng c6 dOng, Hi dng quân tn; 

C. 	Cir ngithi dai  din tham gia dÀy dü các phiên hop Hi dong quân trj; 

d. De xut, lira ch9n cong ty kim toán dc ltp thirc hin cOng tác kim toán báo cáo tài 
chInh Tng cOng ty và các cOng ty con; 

e. Thão luân ve tInh chAt, pham vi vi Cong ty TNHH Kiêm toán CPA Vit Nam (don 
vi duac chQn thicc hiên kiêm toán báo cáo tài chInh) tnnic và trong qua trInh kiêm toán 
cac Báo cáo tài chInh näm 2019; xem xét các kiên ngoai trlr ãnh hiing den chat 
1i.rçng Báo cáo tài chInh cong ty con (nêu có); và 

f. Th.m tra tInh hop l, hop 1 và can trong trong tO^ chirc cong tác ke toán, thng kê, Id p 
các Báo cáo tãi chinh hang qu và Báo cáo tài chInh nãm dã duçic kiêm toán bi Cong 
ty TNHH kim toán CPA Vit Nam. 

	

2. 	Kt qua giám sat boat dng dlla Hi dng quán trj, Ban Tong giám dôc 

2.1. Hoat dng ella Hi dông quãn tr 

a. Hôi dtng quãn trj Tng cng Cong ty da th?c hin diing chirc nãng, nhim vii, tuân thñ 
dung theo Diu le và Nghj quyêt cüa Di h5i  dông cô dông; cac Nghi quyêt cüa Hi 
dông quán trj dêu barn sat vào tinh hinh thirc tê hoat Ong cüa Tong Cong ty; 

b. Hi dng quán trj dã tin hành hp djnh k' và dt xuAt theo quy djnh ti Diêu le t 
chirc va hoat dOng cña TOng cOng ty dé triên khai cOng tác giám sat và djnh hung 
hot dng san xuAt kinh doanh; va 

C. 	Hôi dng quàn tri dä giám sat, chi dao và hO^ trçi kip thai Ban Tong giáni dôc trong 
hoat dng diu hánh san xuât kinh doanh näm 2019. 

2.2. Bánh giá hot d6ng ella Ban Tong giám dc 

a. 	Näm 2019 là nãm cOn nhiu thách thirc, khó khan vri di vâi ngành GTVT do diêu 
kin von ngân sách nhà nrOc và dAu tu cOng eo hçp, na cOng a mic cao, nguOn vOn 
vay ODA và xã hôi hod cOn khó khAn nên rat It dir an di.r xc trin khai mai, chü yêu là 



rd soát, quyêt toán BOT, BTO, BT.... Thj tru'&ng ti.r van có sir canh  tranh gay gat ye 
giá nlnmg Ban Tng giám dOc dã chñ dng, linh boat  trong vic tim kiêm ngun cong 
vic mài, m& rng thj truYng nhm dam bào và vup't các chi tiêu ye san lung, doanh 
thu và lai nbuân theo k8 hoach; 

b. 	Ban diu hành Tng cong ty dã hoàn thành tt chñc näng nhirn vi diu hành san xut 
kinh doanh, dam bão tuân thñ pháp 1ut Nhà ni.râc, Diêu I lông cong ty, thirc hin 
nghiêm tñc Nghi quyt, Quyêt djnh và các van bàn cüa Dai  hi dông cô dông, Hi 
dng quàn tri dam báo miic tiêu djnh huthig nãm 2019 cüa TEDI; 

C. 	Thung xuyên chi dao,  kim tra và nm bat tInh hinh các mat  hoat dng cña Tng 
cOng ty và dira ra hung giài quyt các van de phát sinh kip thth; 

d. Rd soát, xây dimg cac quy ch& quy djnh ve^ quán trj doanh nghip và chi phi san xu.t 
trInh HDQT phê duyt de nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh dáp img yêu câu cña 
Dai hti dông cô dong, Hi dng quàn trj; và 

e. Ban Tng giám dc da trin khai và thrc hin tt cãc ni dung, chi tiêu trong Nghj 
quyêt Dai  hi dng co^ dông thi.rmg niên và Nghj quyt cüa Hi dOng quan tri nãm 
2019. 

3. Kt qua thâm d!nh  các Báo cáo tài chInh nàm 2019 

Trên co s& th.m dinh Iai các Báo cáo tài chInh nãrn 2019 cüa Tng cOng ty dã lp  Va duc 
kim toán bOi Cong ty TNHH kim toán CPA Vit Nam, Ban kiêm soát có nhng dánh giá 
nhu sau: 

• Thong nh.t vth các Báo cáo tài chInh näm 2019 cüa Tong cOng ty dã dugc kiêm toán 
bâi Cong ty TNHH kim toán CPA Vit Nam; va 

• Các Báo cáo tài chInh cia phàn ánh trung thirc và hçip 1 trên các khIa cnh trong yêu 
ve tlnh hInh tài chInh, kêt qua hoat  dng san xuât kinh doanh trong nãm tài chInh, phii 
hop vâi Che^ Q ke^ toán, Chun mirc kê toán Vit Nam hin hành vã các quy djnli pháp 
1 lien quan. 

Tai thth dim 31/12/2019, các chi tiêu co bàn duoc the hin trên Báo cáo tài chInh Cong ty 
Me (bao grn: Van ph(3ng Tong Cong ty, COng ty tit vin thiêt kê kiên trüc xOy ding, Chi 
nhOnh tai TP Hj Chi Minh) và Báo cáo tài chinh hop nhât Tng cong ty (Cong Mq và 11 
cong ty con), nhu sau: 

a. 	V kt qua kinh doanh: 

Dow vi tInh. tj ding 

• 1 
tTW1IJL 

hoach iiJi 

I BCTC hop nhãt 
I I I 

I Doanhthuthun 764,91 800,00 872,53 114% 109% 

LN sau thue hop 
2 nhtcüacôdOngCty 24,79 28,19 29,15 118% 103% 

me 

3 EPS(dng/CP) 1.677 1.612 1.749 104% 108%! 



b. 	V co' cáu Tài san vii Nun vn tai ncày 31/12/2019 

Dun vj tInh: tj dóng 

TT 

1 

Chi tie^u 

I 

Tong Tài sin 

Ong ty 

S64  titn 

445,92 

MV 

I 	- 

Hyp nhât 

I 	
- 

888,62 

A Tàisãnngtnhan 331,32 74% 804,85 91% 

B Tài san dài han 114,60 26% 83,77 9% 

2 Tong Ngun v1n 445,92 888,62 

A Ncr phài trá 297,04 67% 646,23 73% 

Al No,  ngá'nhan 295,81 67% 642,26 72% 

A2 No,  dàihan 1,23 0% 3,97 1% 

B Von chüs,hüu 148,88 33% 242,38 27% 

C. 	Môt so^ chi tiêu vJ he s6 khá ndne thanh toán cüa Báo cáo tai chinh ho., nhit: 

Nhân xét, dánh giá v tInh hinh tài cli Ink: Qua phân tIch các so 1iu trén Báo cáo tài chInh 

näm 2019 cho thy: 

Tinh hinh tài chInh cüa Tng cong ty tuo'ng di On dnh và có sr tang truOng, các chi 
ti ye doanh thu, 1i nhun dêu vuçit mrc kê hoach dê ra. Dày là thành qua ximg dáng 
cho sir nO^ hsc cüa Ban lãnh dao  trong cong tãc phãt trin thj trung, t chirc diu hànli 
và cüa toàn th can b6 cong nhân viên trong hoat  dng san xut kinh doanh; 

So' lieu  BOo cáo tài chInh the' hin si cOn di ve^ tinh hinh tài san vi ngun vn trong 
hoat dông san xut kinh doanh cña Tong Cong ty, tài san dài han  luôn duc dam bão 
dâu tu bang ngun von dài han, tài san ngãn han  dam báo thanh toán dñ các khoàn nv 
ngän han;  và 



• He sd khá nãng thanh toán: du thrc dam bâo. Dc bit, nu loai  trü khoãn ngrôi 
mua trã tiên truc là nhng khoãn thu chäc chän, It rüi ro do phãi hoàn trà iai  khách 
hang thi khà nang thanh toán cüa Tng cong ty luôn dat  rat cao và dam bão thanh toán 
cho các khoãn my den han. 

4. Kê hoach hoit dng cüa Ban Kiêm soát näm 2020: 

Trên co s& chirc nâng, nhim vi thrçrc quy djnh tai  Diu 1 TEDI và k hoach kinh doanh 
nãm 2020 cüa h8 thông TEDI, Ban kiêm soát xác djnh tr9ng tam kê hoach hoat dng näm 
2020 nhi.r sau: 

a. Giám sat viêc tuân thñ các quy djnh cüa pháp lut, Diu 16 trong vic quàn trj diu 
hành TEDI. Giám sat vic thirc hin Nghj quyêt cüa DHDCD näm 2020; 

b. Thm dinh báo Báo tài chInh ban niên và câ näm 2020 cüa TEDI; 

C. 	Dam bão dai  din Ban kim soát tham du dÀy dü các cuic h9p cüa Hi dOng quân trj 
de nm bt tinh hInh quãn trj và hoat dng san xuât kinh doanh cüa Tong cOng ty, dOng 
thai dira ra cac cãnh báo kip th?ii dam báo hài hOa quyn lçii gi[a doanh nghip và c 
dOng; 

d. Phi hop chat chë vâi cac kim soát viên diiçc cü tham gia Ban kiêm soát cong ty con 
de thrc hiên cac cOng viêc kim tra, giám sat nhäm có nhUng kiên nghj, dóng gop kip 
thtyi, dam bão loi Ich hop pháp tOi da cüa Tong Cong ty; và 

e. Cap nhat cac ch do, chInh sách mói ban hành dé nãng cao trinh d chuyên mon nhäm 
dáp irng yêu cÀu cong vic duçc giao. 

Trén dày là Báo cáo ve^ tInh hinh boat dng nãm 2019 và phircrng h.rrng nhim vi näm 2020 
cüa Ban kim soát Ting cOng ty Tu vn thit ke^ Giao thông vn tái - CTCP kinh trinh Dal 
hi dng cO^ dông xem xét, thông qua. 

Xin trân tr9ng cam cm! 

Noi nhân: 
- N/ut trên; 

- H5i ding quán tr/ (b/c); 

- Lieu BKS. 

TIM BAN KIEM SOAT 
TRU'cNG BAN 

Phm Th! Hing Nhung 



TONG CONG TY TV VAN THIET KE CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dc lip - Tir do - Hnh phüc 

S: 03/TEDI-BKS 	 Ha N5i, ngày 14 tháng 3 narn 2020 

TO TRINH 

V/v: Ltra chon danh sách do'n vi kim toán Báo cáo tài chinh näm 2020 

cüa Tong cong ty Tir vin thit k Giao thông vn tãi - CTCP 

KInh gui: Dai hi dlng Co dông Tong Cong ty 

- 	Can ci'c Ludt doanh nghip so' 68/2014/QH13 do Quc h2i  nzthc Cong hOa xã h5i chü 
nghra Viçt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, 

- 	Can cá Diu M T chi.c và hoat dong Tang cOng ty Tic van thiê't ké' Giao thông van tái 
- CTCP duQc Dai hôi ding cô dông thông qua; và 

- 	Can czt vào ho^ so,  d xuO't cung cá'p dich vy kie,n toán báo cáo tài chInh cOa các Cong 
ty kiêm toán dOc lOp theo thir mài so 01/TEDI-BKS ngày 10/03/2020 ve^ viêc cung c4n d/ch vy kiêm 
loan báo cáo tai chInh nãm 2020. 

De vic thiic hin kim toán các báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Tong cong ty Tu vn thit 
kê Giao thông van tãi - CTCP theo dung quy djnh cüa Pháp Iut và Diêu 1 Tng cOng ty, Ban 
kiêm soát kInh trInh Dai  hi dong cO dông phuong an 1ra ch9n don vi kiêm toán dc 1p thirc hin 
kiêm toán cac báo cáo tài chinh näm 2020 cüa Tong Cong ty nhu sau: 

1. Wu cu dôi vói Cong ty kiêm toán dc lip 

(i) Phái thuc danh sách các cong ty kim toán dc lp dü diu kin cung cap djch vi 
kiêm toán do BO Tài chInh cong bô tai  trang Web:www.mof.gov.vn; 

(ii) LA Cong ty kim toán Co di ngü kim toán viên trung thirc, uy tin và nhiu kinh 
nghim trong cong tác kiêm toán các dcm vi thuc ngành giao thông vn tãi nhm dam 
bão chAt h.rcmg kim toán báo cáo tài chInh näm; va 

(iii) Co miirc phi kim toán hcrp 1, phü hcp vâi ni dung, phm vi, tin d6 kim toán do 
Tong cong ty và các cong ty thành viên yêu câu. 

	

2. 	Lra ch9n Cong ty kim toán dc 1p dira vào danh sách dê lira chQn thrc hin kiêm 

toán Báo cáo tài chInh näm 2020 

Trên co s& cac yêu cu nêu trên và ho^ so de^ xuAt tham gia thrc hin kim toán các báo cáo 

tài chInh näm 2020 cüa các cong ty kim toán dc l.p, Ban kim soát dê xuAt 03  cong ty kiêm toán 

dua vao danh sách lua chon cung cAp dch vu kim toán các báo cáo tài chInh nãm 2020, nhu sau: 

(i) Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam,-  

(ii) Cong ty TNHHDeloitte Viêt Narn; và 

('iii) Cong ty TNHH Hang Kiém toán AASC. 

	

3. 	Dexuãt cüa Ban kiêm soát 

VOi các yêu cu và lua chon nêu trên, Ban kim soát kIn.h trInh Dai  hi dng c0^ dOng: 

(i) Thông qua danh sách 03 Cong ty kim toán dc lp cung cAp dch vii kiém toán các 
Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Tong cOng ty Tu vAn thit kê GTVT - CTCP; và 



(ii) Thông qua viêc Uy quyn cho Hi ding quân trj Tng cong ty quyt djnh 1ira chQn 01 
trong so 03 cong ty kim toán thuc danh sách nêu ti miic 2 và giao cho Tng giám 
dOc k' Hp dng cung cap djch vi kiêm toán vOi Cong ty kiêm toán dc lp thrgc hra 
chon dê thrc hién kim toán cãc Báo cáo tài chInh nm 2020. 

Trãn tr9ng kInh trInh Di hi dng co^ dông thông qua. 

Xin trãn tr9ng cam an! 

Nei n/i in: 
	

TM. BAN KIEM SOAT 
- N/rn- trên; 
	

TrirOng Ban kim soft 
- Litu: VP, BKS. 

Phtm Thi Hông Nhung 



TONG CONG TY T11 VAN THIET KE CONG HOA xA HQI CHU NGH1A V!T NAM 
GIAO THONG VAIN TA! - CTCP 

	
Bc lap - Ti,r do - Hnh phác 

So: 07-NQ/TEDI-DHDCD 
	 Ha Nói, ngày 15 tháng 5 näm 2020 

NGHI QUYET (Dir thão) 
CUQC HOP BI HO! BONG CO BONG THIXNG NIEN NAM 2020 

BI HO! BONG CO BONG 
TONG CONG TY TIJ VAN THIET KE G!AO THONG VAN TA! - CTCP 

Can cü Ludt doanh nghip sÔ 68/2014/QH13 duçic Quc hi khóa 13 ni.rOc Cong 
hOa xã hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Can ctr Diu le To chirc và hott dng cüa Tng cong ty Tu van thit kê Giao thông 
van tái - CTCP; 

Can cir Quy che lam vic cüa Dai  hi dông cO^ dOng Tng cong ty tu vn thit k 
Giao thông vn täi - CTCP dã duçic Dti hi dOng cô dông thông qua tai cuc hop thtzOng 
niên närn 2020 tO chirc ngày 17/4/2020; 

Can cir các báo cáo và t6 trInh cña Hti dông quãn trj, Ban Kiêm soát tai  cuc h9p 
Dai hi dông cO^ dông thu?mg niên näm 2020; 

Can cü Biên ban cuc hop Dai  hi dng cO^ dOng thu?ing niên näm 2020 cüa Tng 
cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP ngày 15/05/2020. 

QUYET NGHI 

Dieu 1. Thông qua các ni dung sail: 
1. Báo cáo kt qua hot dng näm 2019 và ke hotch hot dng nãm 2020 cüa 

Hi dong quãn trj; 

2. Báo cáo k& qua hott dng nãm 2019 và ke hoch hott dng närn 2020 cüa 
Ban Kiêm soát; 

3. Báo cáo tài chInh riêng và Báo cáo tài chInh ho çip nhât nãm 2019 cña Tng 
cong ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) &rcYc kiêm toán bii Cong ty TNHH Kiêrn toán 
CPA VIETNAM vài mt so chi tiêu cy ban sau: 

Dorn vi tInh: Dn 

BCTC riêng BCTC ho,  p nht 
TT CM tiêu 

Näm 2018 Nãm 2019 Näm 2018 Nàm 2019 

Tong taisãn 412.299.173.127 445.916.288.382 812.431.910.202 888.615.905.111 
1 - Tài san ngn hQn 290.813.126.801 331.316882.024 720.202.091.903 804.845.309.723 

- Tài san dài han 121.486.046326 114.599.406358 92.229.818.299 83.770.595.388 
Tong doanhthu: 316.648.934.788 381.012.860.269 773.111.742.386 881.712.500.110 
- Cung c4odjch vy 302.952.910.050 367.019.564.009 764.912.531.790 872.527.286.074 2 - Hogt dçing t/chInh 12.759.696519 13.662.230.508 5.209.814.422 6.344.950.488 
- Thu nhp khác 936328.219 331.065.752 2.989.396.174 2.840.263.548 

3 LN truOc thud 21.722.972.929 25.405.585.773 47.747.919.508 54.262.735.740 

L?i nhuân sau thud: 19.395.542.811 22.203.467.155 36.540.463.041 42.807.117.547 
4 -  CDCônglymç 19.395.542.811 22.203.467.155 24.787.646.253 29.150.870.832 

- - CDkokiêmsoát - 11.752.816.788 13.656.246 715 

5 Lãicobân/CP x x 1.677 1.749 

6 
Du UXDCB, rnua 

8.023.942.260 1.716.211.079 12.105.557.896 8.361.100.106 



4. Phwing an phân phi igi nhun sau thu nàm 2019 cña Cong ty mc: 

- C6 tic (1.500d/CP x 12.500.000CP ) (83% LNST): 	18.750.000.000 dông 

- Quy Khen thithng phüc igi (10% LNST): 	 2.220.350.000 dng 

- Qu5 thuâng BQLDH (3% LNST): 	 666.100.000 dng 

Trong do: 

+ Ththng HDQT, BKS (50%) 	 333.050.000 ding 

+ Thithng Ban DHDN (50%): 	 333.050.000 ding 

- Lqi nhun sau thud chua phân phi (4% LNST): 	 567.0 17.155 dông 

Cong: 	 22.203.467.155 dông 
5. Quy& toán thu lao thành viên HDQT, BKS nãm 2019: 1.053.145.000d cu th: 

TT Ho va ten Chirc danh Dir toan 
diroc duyet 

Quyet toan - 
nam 2019 _ ___________ 

S6 dã trã 4 
quy nam 

2019 

SÔ con 
duoc 

quyettoan 
L Hi dông quãn trj  
1 Hitoshi YAHAGI ChUtich 174.720.000 184.762.000 174.720.000 10.042.000 
2 Pham HUu Sn Phó CT 157.248.000 166.286.000 157.248.000 9.038.000 

3 Do^ Minh Dung Thành viên 139.776.000 147.810.000 139.776.000 8.034.000 

4 Dào Ngc Vinh Thành viên 139.776.000 147.810.000 139.776.000 8.034.000 

5 Phüng Tin Trung Thành viên 139.776.000 147.8 10.000 139.776.000 8.034.000 

II. Ban Kim soát  
1 Phtm T. Hng Nhung Tru&ng Ban 104.832.000 110.857.000 104.832.000 6.025.000 

2 Ngô Nam Hà Thànhviën 69.888.000 73.905.000 69.888.000 4.017.000 

3 VOHoàngAnh Thànhviên 69.888.000 73.905.000 69.888.000 4.017.000 

HI Tong cng  995.904.000 1.053.145.000 995.904.000 57.241.000 

6. Ké hoach san xuât kinh doanh näm 2020: 
Doii vi tInh: Triêu ding 

TT Cie chi tiêu 
S1iu ho 	nht Trong do Cong ty me 

TH 2019 2020 
Ty lç TH 2019 

1<11 
2020 

T I 
% 

1 Tong giátrjtàisãn 888.616 800.000 90 445.916 400.000 90 

2 Tong doanhthu 881.713 800.000 91 381.013 360.000 94 

3 Lai nhuântruccthuê 54.263 52.536 97 25.406 25.350 100 
Lai nhuân sau thu: 42.807 42.099 98 22.203 22.140 100 

4 TI d6: -CD C. ty me 29.151 28.985 98 22.203 22.140 100 
 -CDkhongkimsoát 13.656 13.114 99 - - - 

5 Lãi cci bdn/C6 phiu 1.749 1.732 99 x x x 
6 Dututàisãncê,dinh 8.361 13.141 1 	157 1.716 1 	5.841 340 

7. Ke^ hoach phân phi igi nhun sau thud Cong ty me näm 2020: 

Cotüc (% vn diu lé) 15,5% vé,n diu l. 
Qu thu&ng HDQT, BKS, Ban DN Loai A không qua 8% LNST, DN Loai  B không 
DHDN qua 5% LNST và DN Loti C không qua 2% LNST, 

trong do 50% thii&ng HDQT - BKS; 50% thithng Ban 
TGD, KIT. 

TrIch qu5 khen thuing, phüc 1çi Không qua 20% LNST 
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8. Dr toán Qu5 thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2020: 

TT Ch(rc danh 
So 

hrçrng He so 
So thing 

 lam vice 
Mire thu lao 
thang/ngiroi 

Thu lao KH 
 nam 

1 ChñtjchHDQT 1 1,0 12 15.937.000 184.764.000 

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 13.857.000 166.284.000 

3 ThànhvienHDQT 3 0,8 36 12.318.000 443.448.000 

4 TrrnmgBKS 1 0,6 12 9.238.000 110.856.000 

5 Thành viên BKS 2 0,4 24 6.159.000 147.816.000 

Cong 8 96 1.053.168.000 

Thu lao thyc té' cia thành viên HDQT, BKS së dtcrc diu chinh theo ké't qua san 
xuát kinh doanh nãm 2020 cza Tong Cong ty. 

9. Uy quyn cho Hi dng quân trj Tng cong ty quyt djnh 1ira chçn mt trong 
ba cong ty kiêm toán sau dê thrc hin kiêm toán báo cáo tài chinh nãm 2020: 

1) Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 

2) Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam; 

3) Cong ty TNHH Hang kirn toán AASC. 

Dieu 2. Biu khoãn thi hành 

Di hi dng c dong üy quyn cho Hi dng quãn trj và Ban kim soát Tng 
Cong ty t6 chirc triên khai th?c hin và giám sat qua trInh th?c hin các ni dung cUa 
Nghj quyêt theo dung quy djnh cüa Pháp lut và Diêu le Tong cong ty. 

Các ông bà thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Ban Tng giám dc, cac 
cá nhân và don vi có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay phü hp vi quy 
djnh cüa Pháp 1ut và Diêu le Tong cOng ty. 

Dieu 3. Hiu lire thi hành 

Nghj quyt gèm ba (03) trang dixçic 14p-bang ting Vit và ting Anh có giá trj 
pháp 1 nhu nhau. Trong triRmg hcp mâu thun phát sinh hotc có khác bit gitta bàn 
ting Vit và tiêng Anh thi bàn tiêng Vit &rçlc iru tiên lira ch9n dé áp diing, diêu chinh 
và giãi thIch. 

Nghj quy& nay dä duçic Dti hi dng co^ dOng nht trI thông qua toàn van va có 
hiu lijc ke ti'r ngày 15 tháng 5 näm 2020.!. 

Nei nhân: 
- Nhtr Diêu 2; 
- Các Co dOng; 
- DU- CD CTCP (ph/h); 
- NDDPV, KSV ti cOng ty con (th/h); 
- Các phOng QLCN (th/h); 
- Lau HDQT. 

TM. BI HO! BONG cO BONG 
CHU TQA BiI HO! 

Hitoshi YAHAGI 

3 



CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phñc 

G!AY xAc NHiN HOAC UY QUYEN 
Dir hop Dii hi Ong 6 Ong thuro'ng niên nãm 2020 

cüa Tong cong ty Tur van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP 

KInh giri: Tng cong ty liz vAn thit U Giao thông vtn tãi - CTCP 

Tenpháp nhânIth 	nhân................................................................................................... 

Nguii dti din (nu là pháp nhân) ................................................................. 

CMTND/DKKD sô.  ....................... 	Ngày cap: ............... Noi câp .............................. 

Diachi: ............................................................................................................................. 

Hindang sâ hfru.  ..................................... (Bang chü:....................................................) 

Xin xác nhân së den tham dir DHCD: 

Hoàc dông üy quyên cho ngtrôi khác: 

Ngu?'ii duçc üy quyn: 

CMTNDsO.  ................................... 	Ngày câp.  ............... Nai câp .............................. 

Scphn ñy quyn ........................................................................................................ 

Duçic dti din tham dir hop Dti hi dng c6 dông thixng niên nãm 2020 và thrc hin 
m9i quyên lçii, nghTa vii tai  Dui hi tuang fmg vâi so cô phân dà fly quyên. Chüng tOi 
hoàn toàn chju trách nhim ye vic fly quyên nay và cam kêt tuân thu nghiêm chinh 
các quy djnh hin hành cüa Pháp 1ut. 

Ghi chà: 

- Cd dóng chi dtro'c dánh dá'u X vào m5t trong hal ó vuông d xác nhn tham dir hoc 
ày quyén cho ngw&i khác. Khi dánh X vào ó ày quyên, dê nghj có dóng dién dày dà 
thong tin ngzrài du'çrc ày quyên; 

- cd dóng gà'i giá'y u quyên (nê'u có) v Tdng Cong ty tru'öc 1000 ngày 13/5/2020 
(neu là ban fax thI phái n5p igi bàn gôc cho Ban to chàc khi den tham dir Dai hói). 

... ... ..... , ngày .... tháng 5 nám 2020 

Ngtro'i nhn üy quyn 	 COO dông xác nhn/üy quyn 
(vàghirOhQ ten) 	 (Kjvàghirôhg ten, 

dóng dâu nêu co) 



BAI 1101 BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2020 

GFIA 	
TONG CONG TV TVVAN THIET KE GIAO THÔNG VN TAI -CTCP 

 PHIEU BIEU QUYET 
1. Thông tin cô dông tharn gia biêu quyêt 

Ma cô dong: 	 TEDI135 
Ten c0^ dOng: 	 Vö I1ong Ha 
S 6^ ph An sCy hQ'u hoic dii din: 	 287.900 
2. Phãn biêu quyt  

3. Hiróng din biêu quyt 

COdông dánh du "X,' vào môt trong 3 cit 'Dng 	', 'Khong dng i" hoc "Khong có 	kiên 

PAl 1101 BONG CO DONC T11U'NG NIEN NAM 2020 

TONG CONG TV TU VAN TILIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

THE BItU QUYtT 

Ten cô dông: 
	 VoHoängHã 
	

TEDI135 

p 	9 
/ 	, 	1 	 9 1 j So co phan sc tiu'u fiotc dai din: 

9 

287.900 Co""* ir)hân 

TT 
• 

Noi (lung bicu quyet 
. 

Dona, y Khong . dong y 
Không 

co y kien 

I Báo cáo ciia HDQT; Báo cáo cia BKS; BCTC nãm 2019 d kiêrn toán 

Phuong an phân phi lçii nhun sau thus nãrn 2019; Quyêt toán tiên 
2 - luong, thi lao thành viên HDQT, BKS nim 2019. 

Kê hoach SXKD nãm 2020; K 	hoach PPLN näm 2020; Dr toán th 

- lao thành viên HDQT, BKS nãrn 2020.  

4 Danh sách Cong ty kirn toán E3áo cáo tái chInh nãm 2020 



BAO CÁO TA! CHINH RIENG NAM 2019 
(BAO CÁO TOM TAT) 

(So' liii sau Kio'm toán dóc lap) 

1. Ten dun vj: Tng cong ty tu vn thit ke giao thng v.n tái - CTCP 
2. Gi.y dang k kinh doanh so^ 0100107839 ngày 03/06/2014 
3. Ngành nghe^ kinh doanh: Tu vn thit ke ha tang k5 thut GTVT 
4. Dia chi : 278 Ton Düc Thng, Phi.thng Hang bet,  Qun dông da, TP Ha ni. 
5. Diên thoai: 04 3851 4431. Fax 04.35 13 2935 
6. Vn diu lé.: 125.000.000.000 dng 

Dan vi: dóng 

Stt Ch t Chi a so M 	A 
A So tai ngay 

31/12/2019 

A So tai ngay 
01/01/2019 

A BANG CAN DOI KE TOAN  
Tài sin ngàn han 100-BCDKT 331.316.882.024 290.813.126.801 

I Tin và các khoàn ti.rang dirang tin 11O-BCDKT 24.565.091.870 48.704.940.463 
2 Các khoàn du tir tài chInh ngn han 120-BCDKT 30.000.000.000 10.000.000.000 
3 Các khoán phài thu 130-BCDKT 125.656.980.329 99.180.454.950 

- Trong dó: No,  phái thu khódOi  
4 Hang tn kho 140-BCDKT 151.094.809.825 132.927.731.388 
5 Tài san ngn han  khác 150-BCDKT - - 

H TM sin dàihan  200-BCDKT 114.599.406.358 12 1.486.046.326 
1 Các khoàn phài thu dài han 210-BCDKT  
2 Tài san co^ dinh 220-BCDKT 50.79 1.194.071 54.652.174.470 

- Tài san c^ dinh hthi hInh 221-BCDKT 49.52 1.642.888 52.818.065.049 
- Tài san c6 dinh thuê tài chInh 224-BCDKT  
- Tài san c6 dinh vô hInh 227-BCDKT 1.269.551.183 1.834.109.421 
- Chi phi xây drng co bàn d& dang 230-BCDKT - - 

3 BAt dng san dAu tu 240-BCDKT - - 
4 Các khoàn dAu ttr tài chInh dài han 250-BCDKT 56.929.043.495 57.847.170.155 
5 Tàisàndài han khác 260-BCDKT 6.879.168.792 8.986.701.701 

Tong cong tài sin 270-BCDKT 445.916.288.382 412.299.173.127 
HI Nq phãi trã 300-BCDKT 297.035.555.4 16 267.088.398.3 16 

1 Ng ngân han 310-BCDKT 295.808.434.138 263.177.665.034 
-Trong do: Nçi qua han  

2 Na dài han 320-BCDKT 1.227.121.278 3.910.733.282 
IV Ngun vn chü s& hfru 400-BCDKT 148.880.732.966 145.210.774.811 

I von cüa chü s& hthi 410-BCDKT 148.880.732.966 145.210.774.811 
Trong do: Vdn gop cza clu th hiZ-u 411-BCDKT 125.000.000.000 125.000.000.000 

Thangduván cáphdn 412-BCDKT 815.232.000 815.232.000 
Lcri nhuan  sau thuê'chwaphOnpho'i 421-BCDKT 23.065.500.966 19.395.542.811 

2 Ngun kinh phi và qu5 khác 430-BCDKT - - 
Tong cng ngun vOn 440-BCDKT 445.916.288.382 412.299.173.127 

B BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
SO" tir 01/01/2019 

 31/12/2019 
So" tir 01/01/2018 
den 31/12/2018  

I. Bao cao ket qua SXKD  
1 Tngdoanhthu 381.012.860.269 316.648.934.788 

- Doanh thu thun ve^ ban hang và cung cap 
dich vu  10-BCKQKD 367.019.564.009 302.952.910.050 



Ha N5i, ngày 24 tháng 03 nàm 2020 
TONG GuM DOC 

TUvNThlT 

CT 

NGU11 LAP BIEU 

Tang Thi Thu Hin 

KE TOAN TRU'JNG 

K 
Trirong Minh Son 

Stt - Ch t lieu A iviaso 
A So tai ngay 	S o 

31/12/2019 

A ti ngay 
01/01/2019 

- Doanh thu hoat dông tài chinh 21-BCKQKD 13.662.230.508 12.759.696.519 
- Thu nháp /thác 31-BCKQKD 331.065.752 936.328.219 

2 Tng chi phi  355.607.274.496 294.925.961.859 

- Giá vn hang ban và cung cap dich vu 1 1-BCKQKD 287.364.047.783 229.680.909.373 
- Chi phi tài chinh 22-BCKQKD 4.697.053.216 3.414.593.714 
- Chi phi quán l)doanh nghiêp 26-BCKQKD 63.123.116.403 60.911.439.885 
- Chi phi khác 32-BCKQKD 423.057.094 919.018.887 

3 Tong lçri nhuntrithcthu 50-BCKQKD 25.405.585.773 21.722.972.929 
4 Chi phi thuTNDNhin hành 51-BCKQKD 3.195.300.285 2.320.611.785 
5 Chi phi thus TNDN hoãn 1i 52-BCKQKD  
6 Lcyi nhuân sau thu8 thu nhâp DN 60-BCKQKD 22.203.467.155 19.402.361.144 

II. 
TInh hInh thyc hin nghTa vu vói NhI 
nir&c 

So tir 01/01/2019 
den 31/12/2019 

So' tir 01/01/2018 
den 31/12/2018 

1 So con phài np nAmtnrâc chuyn sang  4.259.169.946 8.182.833.712 
2 jT6ngsphátsinhphãinpNS  30.645.105.626 15.163.613.945 

Trongdó: các loai thué  30.554.250.354 15.162.647.009 
3 Tong so^ dãnipNS  32.008.642.894 16.640.465.460 
4 So^ cOn phâi np chuyn sang näm sau  2.895.632.678 6.705.982.197 

- - Phthi trá  2.895.632.678 6.705.982.197 

C BAO CÁO LIYU CHUYEN TUN TE 
S6 tir 01/01/2019 

11  den 31/12/2019 
So tir 01/01/2018 

A den 31/12/2018 
1 Tin và ti.rcmg thiang tin du kS'  48.704.940.463 48.140.989.321 
2 Anh hithng cüa thay di t' giá hi doái - 
3 Ltru chuyn tin trong k'  (24.133.068.973) 504.977.021 

3,1 Lieu chuyn thudn ti's  hoat dông sxkd  45.057.661.302 (43.116.790.172) 
3,2 Lu-u chuyn thun fir hoat dong &u tu  (9.958.987.288) 14.214.271.994 

3,3 Lu-u chuyn thun tit hoat d5ng tài chinh  (59.231.742.987) 29.407.495.199 

4 Anh hithng thay di t) giá quy ddi ngoçzi t  (6.779.620) 58.974.121 
5 Tin va tI.rong &rcrng tin cui k'  24.565.091.870 48.704.940.463 
D Các chi tiêu khác  
I Lcñ nhuân sau thuá/Vn chü s& hüu (%)  17,76% 15,52% 
2 Lori nhuan  sau thuWT6ng doanh thu (%)  5,83% 6,13% 
3 Lori nhun sau thuWrng tài san (%)  4,98% 4,71% 
2 Tng nv phãi trWVn chü sO hthi (lAn)  2,00 1,84 
3 Tong quy lumig  99.445.196.680 88.701.066.001 
4 S 05  lao dng b/q (ngu&i)  516 525 
5 Tin lirmig binh qun ngithi/näm  15.507.254 15.660.000 



BAO CÁO TM CHINH HOT NHAT NAM 2019 
(Báo cáo torn tit) 

(Sá lieu sazi Kkm toán dc lap) 

1. Ten dcm vi : Tng cong ty tu vn thit U giao thng vin tãi - CTCP 
2. Giy dang k kinh doanh sé 0100107839 ngày 03/06/2014 
3. Ngành nghe^ kinh doanh : Tu v.n thit ke^ ha tang ky th4t GTVT 
4. Dia chi: 278 Ton Di:rc Th&ng, Phuông Hang bet, Qun dông da, TP Ha ni. 
5. Diênthoai: 04 38514431. Fax 04.3513 2935 
6. Vn diu 1: 125.000.000.000 dng 

Dan vi: thing 

TT 1 	ieu Ch' t M a so 
S6 t31 ngày 
31/12/2019 

S ti ngày 
01/01/2019 

A. BANG CAN DOl Kt TOAN 

Tàisanngnhan 100-BCDKT 804.845.309.723 720.202.091.903 
1 Tin và các khoân tucmg thrcmg tin 1 10-BCDKT 121.169.671.002 101.251.474.502 
2 Các khoân dAu tirtài chInh ngn han 120-BCDKT 44.333.413.973 15.300.000.000 
3 Cáckhoân phàithu 130-BCDKT 361.896.291.337 316.191.955.674 

- Trong do: Nctphái thu khó dOi - - 
4 Hangtnkho 140-BCDKT 275.948.857.190 286.665.986.141 

5 Tài san ng.n han khác 150-BCDKT 1.497.076.221 792.675.586 

II Tàisãn dài han 200-BCDKT 83.770.595.388 92.229.818.299 
I Cáckhoân phâi thu dài han 210-BCDKT 809.860.000 772.060.000 

2 Tâi san co dinh 220-BCDKT 73.615.914.205 78.578.720.053 

-Tài san co-  dinh hüu hInh - 221-BCDKT 70.282.710.551 74.198.131.588 

- Tài sOn cd dinh thuê tài chInh 224-BCDKT - - - - 
-- - Tài sOn cd dinh vO hInh 227-BCDKT 3.333.203.654 4.380.588.465 

3 Tài san d& dang dài han 240-B CDKT - - 
4 Cackhoãn du ti.r tài chInh dài han 250-BCDKT - - 
5 Tài san dài han khác 260-BCDKT 9.344.821.183 12.879.038.246 

TONG CONG TAI SAN 270-BCDKT 888.615.905.111 812.43 1.910.202 

ifi NY phãi trã 300-BCDKT 

- 

646.234.123.927 575.391.556.358 
I Nor ngn han 3 10-BCDKT 642.263.123.860 570.340.027.633 

-Trong do: Nq qua han  
2 Nor dàihan 320-BCDKT 3.971.000.067 5.051.528.725 

IV Von chü s& h&u - 400-BCDKT 242.381.781.184 237.040.353.844 
1 Von cüa chU sO' htu 410-BCDKT 242.381.781.184 237.040.353.844 

- Vin ddu tit cia chz sá hf-u 411-BCDKT 125.000.000.000 125.000.000.000 

- Thngdiz Vdn cdphdn 412-BCDKT 815.232.000 815.232.000 

- Vdn khác cüa chz sà hiu 414-BCDKT 17.972.670.000 17.972.670.000 

- Cd philu qu9 415-BCDKT (1.224.000) (1.224.000) - 
- Chênh lech  dánh giá iqi tài sOn 418-B CDKT (10.408. 709.675) (10.021.589.335) 

- Qu9a'u tu-phát trkn 418-B CDKT 42.290.029 42.216.122 

- Lori nhuan  sau thu e'chu-aphOnphdi 421-BCDKT 40.139.565.347 34.481.949.189 

- Lcri Ich cd dông khOng kk4n soOt 422-BCDKT 68.821.957.483 68. 751.099.868 

2 Ngun kinh phi và quy khác 430-BCDKT - - 
TONG CONG NGUON VON 450-BCDKT 888.615.905.111 812.431.910.202 



B. BAO CÁO KET QUA KENTI DOANII 
S 	tu 01/01/2019 dn 

 31/12/2019 
S 	tr 01/01/2018 dn 

31/12/2018 
I Báo cáo kt qua SXKD  

1 Tong doanhthu  881.712.500.110 773.111.742.386 
- Doanh thu thudn ve^ ban hang vi cung cap 
djch vu 10-BcKQKD 872.527.286074 764.912.531.790 
- Doanh thu hogt d5ng tài chInh 21-BCKQKD 6344.950.488 5.209.814.422 
- Thu nhp khác 31-BCKQKD 2.840.263.548 2.989.396.174 

2 Tong chi phi  827.449.764.370 725.363.822.878 
- Giá vn hang ban và cung cá'p djch vu 11-BCKQKD 664.146.276.906 570.369.090.027 
- Chi phi tài chInh 22-BCKQKD 6.336.288.143 3.460.496.874 
- Chi phi quán ldoanh nghip 26-BCKQKD 

- 
153.080.821.898 147.814.311.630 

Chi phi /thác 32-BCKQKD 3.886377.423 3.719.924.347 
4 Tong Iqi nhun truâc thug (1-2+3) 50-BCKQKD 54.262.735.740 47.747.919.508 
5 Lqi nhun sau thus thu nhp DN 60-BCKQKD 42.807.117.547 36.540.463.041 

- Lqi nhuán sau thud TNDNcza c05  dong Cong 
ty me 61-B CKQKD 29.150.870.832 24.787.646253 
- Lqi nhuan sau thus TNDN cza cd ddng khong 
kk4m soát 62-BCKQKD 13.656.246.715 11.752.816.788 

6 1 Lãi ca bàn trên Co phiêu 70-BcKQKD 1.749 1.677 

H. Tinh hlnh thic hin nghia vu vói Nhà ntthc  
SO fir 01/01/2019 den 

31/12/2019 
SO tfr 01/01/2018 den 

31/12/2018 

1 
So con phâi np näm tnrâc chuyên sang ghi 
nhântrénBCTC  14.893.010.658 20.679.822.722 

2 Tng so^ phát sinh phãi np NS  86.804.365.602 81.581.021.181 
Trong do: các logi thué   86.508.198.573 80.962.983.789 
- Các khoán phái n5p khác  296.167.029 618.037.392 

3 TngsdanpNS - —_86.116.228.624 87.367.833.245 
4 So cOn phâi np chuyn sang nãm sau --  15.581.147.636 14.893.010.658 

- Phái trá  16.963.577. 720 15.136.174.626 
 -Pháithu - 1.382.430.084 243.1 63.968 

C BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
SO tir 01/01/2019 den 

 31/12/2019 
So" tü 01/01/2018 dn 

31/12/2018 
1 Tin và ttrcng clumig tin du k'  101.251.474.502 13 7.733.146.495 
2 Anh hi.ring cüa thay di t giá hi cloai - 
3 Li.ru chuyn tin trong k'  19.926.177.486 (36.544.333.507) 

3,1 Lu-u chuyhi thun tzrhogt dóngsxkd  130.848.928.678 (71.050.859.667) 
3,2 Lu-u chuyhi thudn tirhogt d5ngddu tu  (33.329.984.166) 3.982.996.668 
3,3 Lu-u chuyJn thun tirhoat d5ng tài chInh  (77.592.767.026) 30.523.529.492 
4 Anh hithng chênh loch tj giá  (7.980.986) 62.661.514 
5 Tinvàttrcing ducingtin cui k'  121.169.671.002 101.251.474.502 
D Các chi tiêu khác  
I Lqi nhun sau thu&'Vn chü sâ hthi (%)  17,66% 15,42% 
2 Lqi nhun sau thu/tng doanh thu (%)  4,85% 4,73% 
3 Lai nhun sau thu/tng tai san (%)  4,82% 4,50% 
4 T6ng nçi phãi trã/V6n chü sâ htht (1n)  2,7 2,4 

Ha Nô, ñgày 24 tháng 03 nàm 2020 

KE TOAN TRU6N9 	, N1AM oOc 
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Triroiig Minh Soii 	 Phm Hiru so'n 

NGUUI LAP BIEU 

Tang Thj Thu Hin 


