
TONG CONG TY TU VAN THIET KE CONG HOA XA 119! CHU NGHA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dc lp - Ty' do - Hnh phüc 

	

S: P 52/TEDI-CBTT 
	

Ha Nói, ngày 09 tháng 6 nãin 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU' CUA 
UY BAN CHIYNG KHOAN NHA NU'OC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: Lira chQn và k hçrp dông don vi kiêm toán nãm 2020 

	

Kinh gui: 	Uy ban chiirng khoán Nhà nu'o'c 
Qu' cô dông và các Nhà dâu tu 

- Ten giao dch: Tong cong ty Tii v.n thit ke^ Giao thông vn tái-CTCP 

- Dja chi lien 1jc: 278 Ton Diirc Thing, phuO'ng Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

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

- Website: www.tedi.vn  

- Nguô'i thc hin cOng bO^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vii: Trithng phông To^ chirc can b - Lao dng. 

- Loti thông tin cong b: LI 24h; El 72h; El Yêu cu; El Bt thuâng; El Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Can cir Nghj quyêt cüa Hi dông quãn tri so 07a NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 
08/6/2020 ye vic lira ch9n cong ty kiêm toán cho nãm tài chInh 2020. 

Chüng tôi trân trong thông báo Tong cong ty Tu vn thit ke^ Giao thông vn tái-
CTCP dã chInh thilic Iva ch9n, k' hcip dông kiêrn toán vui Cong ty TNHH Hang kiêm 
toán AASC là don vi kiêrn toán dc ltp cung cap djch vii soát xét báo cáo tài chInh 6 
tháng va kiêrn toán báo cáo tài chInh nàm cüa lông cong ty trong nàm 2020. 

Chñng tôi xin cam kt các thông tin cOng bo^ trên dày là dñng sv thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim tnr9c pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô./. 

Noi n/ian: 

- Nhu trén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Luu To CBTT./. 

N'CONO THONG TIN 

- 

Nguyen COig Tam 



G QUAN TRI 
TICH 

TONG CONG TY TV VAN THIET ICE CQNG HOA XA HOl CHU NGHTA VIIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Bôc lp - Tur do - Hinh phuIc 

So: 07a NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha N.5i, ngày 08 tháng 6 nãm 2020 

NGHj QUYET 
ye vic: Phê duyt don vi kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 

HO! BONG QUAN TRI 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAT - CTCP 

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

Can cü Diu le T6 chrc và hot dng cüa Tng cong ty Ti.r vn thit ke Giao 
thông vn tài - CTCP; 

- Can cr Quy che^ hot dng cüa Hôi dng quãn trj Tng cong ty Tu van thit k 
Giao thông vn tài - CTCP; 

- Can cü T6r trInh so^ 1565 TTr./TEDI-TGD ngày 27/05/2020 cüa Tng giám dc 
ve viêc lira ch9n &m vi kim toán Báo cáo thi chinh nãm 2020; 

- Can cfr Biên bàn hçp s6 07 BB-NK2/TEDI-HDQT ngày 08/6/2020 cüa Hi dông 
quàn trj Tong cong ty Ti.r van thiêt kê Giao thông vn tái - CTCP. 

QUYET NGH! 

D  u 1. Phê duyt 1%ra ch9n Cong ty TNHIH Hang Kim toán AASC là don vi cung 
cap djch vi soát xét và kiêm toán các Báo cáo tài chInh 6 tháng và nãm 2020 cüa Tong 
cong ty Tir van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP. 

Dieu 2. Tng giám dc và Ngithi di din phn vn ti các cong ty con phi hcip 
voi HDQT chi dao  don vi k ho p dOng kiêm toán vài AASC và trin khai cong tác soát 
xét, kim toán Báo cáo tài chInh 6 tháng và näm 2020 theo dung quy dnh hin hành. 

Biêu 3: Biêu khoán thi hành 

Nghj quy& nay gm mt (01) trang, có hiu lirc ke tr ngày k ban hành, duqc lp 
bang tiêng Vit và tiêng Anh cO giá trj pháp 1 nhtr nhau. Trtrting hçrp có mau thun phát 
sinh hoc có khác bit giCta bàn tiêng Vit và tiêng Anh thi bàn tiêng Vit dircic tru tiên 
1a chn dê áp ding, diêu chinh và giái thIch. 

Thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám dc, Ban diu hành Tong cong ty, 
Nguôi di din phân vônt?i các cong ty con, các don vi và cá than lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyêt này./. 

Noi nhn: 
-NhuDiêu3; 
- Ban kiêm soát; 
- DU CTCP (ph/h); 
- Các cong ty con (ph/h); 
- Kiêm soát viên tai Cty con (thlh); 
- Li.ru HDQT.  

YAHAGI 



TRANSPORT ENGINEERING 	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
DESIGN INC. 	 Independence - Freedom - Happiness 

No.: 07a NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha Nói, 08 June 2020 

RESOLUTION 
Sub: Approve the selection of auditing company for 2020 financial statements 

BOARD OF MANAGEMENT 
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC. 

- Based on the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 on 26/11/2014; 

- Based on the Charter of Transport Engineering Design Inc. (TEDI); 
- Based on the Regulations on operation of TEDI Board of Management; 
- Based on the Submisison Letter No. 1565 TTr./TEDI-TGD dated 27/05/2020 by 

General Director on the selection of auditing company for 2020 financial statemements; 
- Based on the Minutes of Meeting No. 07 BB-NK2/TEDI-HDQT dated 08/6/2020 

by TEDI Board of Management. 

RESOLVES 

Article 1. Approve the selection of AASC as the auditing company to provide 
review and auditing services for 2020 semiannual and annual financial statements of 
TEDI. 

Article 2. General Director and Capital Representatives in subsidiary companies are 
required to coordinate with Board of Management to instruct those companies to sign 
auditing service contracts with AASC for review and auditing of 2020 semiannual and 
annual financial statements in accordance with prevailing regulations. 

Dieu 3: Diu khoãn thi hành 

The Resolution consists of one (01) page made in Vietnamese and English with the 
same validity. In case of disputes arisen or discrepancies found between the Vietnamese 
and English versions, the Vietnamese version shall prevail. 

BOM Members, General Director, Executive Board, Capital Representatives in 
subsidiary companies, related units and individuals are under obligation to execute this 
Resolution.!. 

Addressees: 	 ON 
- As in Article 3; 
- Board of Supervisors; 
- TEDI Party; 
- Subsidiary companies; 
- Supervisors in subsidiary companies; 
- File. 

BOARD OF MANAGEMENT 

 

YAHAGI 


