
TONG CONG TY TIf VAN THIET KE CONG HOA xA HQI CHU NGH1A WET  NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S& 	/TEDI-CBTT 	 Halloi,ngay 17 tháng 12 näm 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA CUA DOANH NGHIEP 

V/v: Lay kin Dai hi dng cô dông bng van ban 

Kinh gui: 	Uy ban chrng khoán Nhà nixâc 
Qu cô dong và các Nhã dâu tu 

- Ten giao dch: Tng cong ty Tii vAn thit kê Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien lc: 278 Ton Dirc ThAng, phung Hang Bt, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Din thoai: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgrnail.com. 

- Website: www.tedi.vn  

- Ngithi th?c hin cOng bÔ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vi: Truâng phông T0̂  chüc can b - Lao dng. 

- Loai thông tin Cong b: [] 24h; II 72h; Eli Yêu cAu; ]BAt thung; LI Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ngày 11/12/2020, Hi dông quãn trj Tong cong ty Tng cong ty Tu vAn thit k 
Giao thông vn tãi-CTCP ban hành Nghj quyêt so 09 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 
11/12/2020 cüa Hi dông quãn trj Tng cOng ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - 
CTCP, trong dO cO ni dung sau: 

Thong nhAt lay kin co^ dông bang van bàn de^ thông qua nghj quyt DHDCD v 
vic bô sung ngành nghe kinh doanh giáo dic cüa Tong cong ty theo ni dung T trInh sO 
3769 TTr./TEDI-TGD ngày 08/12/2020 cüa Tong giám dôc. 

Trên ci sâ dO, Hi dông quán trj dã cO Rr trjnh 3880 TTr./TEDI-HDQT ngày 
17/12/2020, Phiêu xin kiên cô dông bang van bàn và Dr thão Nghj quyêt D?i  hi dông 
co dOng (cO tài lieu dInh kern). 

ChUng tôi xin cam kêt các thông tin cong bô trén day là dUng sir thijc và hoàn toàn 
chju trách nhim trirâc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cOng bO./. 

No'inhân: NGUOI CC}?i.0 I() THONG TIN 
- 	Nhi.rtrên; / - 	I-IDQT, BKS (b/c); / - TGD (b/c) f•• 	tUVANTHIETc - 	Website TCT; 'O 
- Lau To CBTT./. 
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guy en c rig Tam 



TONG CONG TY TV VAN THIET KE CONG HOA xA 1191 CHU NGHA V1T NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Bôc lap - Tir do - Hanh phñc 

So: 09 NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha Ni, ngày 11 tháng 12 näm 2020 

NGH QUYET 
Phiên thu Chin, nhiêm k' Hal (2019-2024) 
(Phiên /ip t/uthng kj Quj5 IVNárn 2020) 

HO! BONG QUAN TR! 
TONG CONG TV TU VAN THIET KE GIAO THONG VIN TAI - CTCP 

Can co Ludt Doanli nghip so 68/2014/QHI3 ngàv 26 thá rig 11 nàm 2014; 

Can cO 	u Di 1 To chOc và hoot dng cthci TOng cong ty Tic vn thiê't UGiao thông 
von tO! - CTCP,- 

COn cO TO' trinh so^ 3695 TTr./TEDI-TGD ngOy 01/12/2020 vO Ta trinh so 3769 
TTr./TEDJ-TGD ngOy 08/12/2020 cOa Tong giOm dóc Tong cong ty Tic vOn thiét ké Giao 
thông vin tO! - CTCP, 

COn cO Bien bO,i p/iiên hop thO' Chin, nhim k)) Hal ('2019-2024) cOo H5i ding quOn 
fri Tong cOng ty Tic vOn thiêt kO Giao thông vii tO! - CTCP to chOc v&o ng&y 11/12/2020. 

QUVET NGH1: 

Dieu I. Thông qua ke^ hooch hot dng nãm 2021 cüa Hi dông quán trj theo chi tiêt 
tai Phu luc 01. 

Diêu2. Thông qua TO' trinh so 3695 TTr./TEDI-TGD ngáy 01/12/2020 cüa Tong 
giám doe Tong cong ty Tu' van thiêt kê Giao thông vn tái - CTCP, cii the nhu' sau: 

1. Cong tic san xtiit kinh doanh: 

- Kët qua SXKD 9 tháng nãrn 2020: 

Don vi iInh: Triêu £IOJW 

TT Cac chi tieu 

SO lieu hop nhãt Trong do COng ty me 

1(11 
T119 
thing 
2020 

., 
Ty Ic 

0/ 1(11 2020 
TH9 
thing 

 2020 

Ty IV 
0/ KFJ 

_L Tng giá trj tài san 800.000 916.971 115 400.000 452.166 113 
2 Tngdoanh thu 800.000 633.376 79 360.000 281.113 78 
3 Loi nhuân truóc thu 52.536 35.755 68 25.350 18.419 73 

Loi nhuân sau thus: 42.099 29.356 70 22.140 16.654 75 
4 TI d6.-  - CD Ciy me 28.985 20.258 70 22.140 16.654 75 

- CD khóng k/em soOt 13.114 9.098 69 - - - 

5 Läi ca bàn/Co phiêu 1.732 1.621 94 x x x 
6 Duti.rtàisáiicdinh 13.141 5.179 39 5.841 3.754 64 

- lJ'àc thu'c hiên narn 2020: 

Dun vi iInh: Triii, din- 

SO  lieu hQp nhãt Trong dO COng ty Inc 

1(11 
UTH 

Ty l KH 
UTH 

- Ty l TT Các chi tiêu 
2020 

nam 
2020 

nam 
% 

2020 2020 
I Tong giátritàisân 800.000 850.000 106,3 400.000 450.000 112,5 
2 e ll Tongdoanhthu __________ 800.000 820.000 102,5 360.000 380.971 105,8 



+ Doanh thu không thp hon doanh thu thrc hin nãm 2020 (Co xem xét 1oi trr 
các yêu to khách quail Anh huing dt hiên den doanh thu). 

+ T' suât 19i nhu.n sau thuê trên doanh thu SXKD tir thrc hin khOng thâp hon 
6%. Ban diêu hành phái chii tr9ng vic kiêrn soát chi phi, chi triên khai Dr an 
khi dáp irng hiu qua theo yêu câu. 

+ Khuyën khIch các dGn vi m6r rng thj truOng, san phâm mâi nhu: Hi tang dO 
thj, din giO, 

HDQT së xem xét va phê duyt kê hoich SXKD näm 2021 vâo phiCn hop sau. truO'c 
khi to chirc hpp DHDCD thung niên näm 2021 cüa các Cong ty con. 

- Chuong ti inh muc tiêu nãm 2021 Chi tiêt tai P1711 luc 04 Giao I ong giam dOe phân 
cOng nhirn vu chi tiêt cho Ban diêu hành và các don vi lien quan de;" chi dao  tO chirc triên 
khai thuc hiên vâ báo cáo dánh giá tInh hInh tic hin hang qu', nãrn theo nhim vii duc 
phân cong. 

2. Cong tác dii (Jifl phmn von. 
Thong nht nôi dung chi dao NDDPV 1i 5 COng ty con to chuc hop DI IDCf) nhim 

kS' IV (202 1-2026) theo chi tiCt mi PIiu /tic 05 kern ilieo. 

Giao Tong giám dc chi dio NDDPV hoàn thin këhoch SXKD 5 näm 2021-2025, 
xây dirng phumg an phan phOl 1i nhun, chi trñ cô trc hang cô phiêu dC tang vOn diCu 1 
theo dOng chi dao; triên khai thO tiic cr NDDPV, KSV vá dC ctr img viên bâii thành viên 
E1DQT, BKS nhiêrn k5' IV (2021-2026) c6a 05 cOng ty COfl fleU trCn than thO các quy djnh 
hiên hành. 

Giao Ngui dii din phin On phôi hip vi HDQT Cong ty con trin khai to chcrc 
hop DHDCD nhiêm k5' IV (2021-2026), xáy drng kC hoch san xuât kinh doanh 5 nãm 
2021-2025, tang vOn diêu 1, bâu thành viên 1-IDQT, BKS theo dUng chi dao tai Phu luc 5, 
tuan thU các quy djnh pháp 1u.t hin hánh và DiCu le COng ty. 

Dieu 3. Thng nht 1iy kin co^ dOng bang van ban de;' 	qua nghi quyêt D1-IDCD 
ye vic bô sung ngành nghê kinh doanh giáo dc cUa Tong cOng ty theo ni dung Ti trInh sO 
3769 TTr./TEDI-TGD ngày 08/12/2020 cUa TOng giám dOe (Chi Iiêt tai Phi lyc 06). 

Giao Tng giám dc chi dio triên khai các thU tiic & b6 sung ngành nghê kinh doanh 
cUa Tong cOng ty tuãn thU các quy djnh hin hành. 

Dieu 4. Dieu khoãn thi hành. 
Nghi quyt nay gôm ba (03) trang, cO hiu lirc k tr ngây k' ban hành, duac Ip 

bang tiêng Vit vâ tiêng Anh cO giá tri pháp 1 nhu nhau. Trong trithng hçp mâu thuân phát 
sinh hoic có khác bit giira ban tiCng Vit vii tiêng Anh thI ban tieng Vit duçc u'u tiCn ma 
ch9n dê áp dung, diCu chinh vii giãi thIch. 

Thinh viên Hi dng quán trj, T6ng giám dc, NguOi diu hinh Tong cOng ty, 
NgrOi Dii din phin vOn, Kiêrn soát viCn tai cite cOng ty con, ThU trurng cite dcm vi vii các 
cit nhin lien quan chju trách nhim thi hinh Nghj quyêt niiy./. 

Noin/zân: 	 T .. IDONG QUAN TRI 
- Niii diéu 4; 	 CHU T!CH 
- BKS TCT (biêt); 	 GC 
- DU, CD TCT (ph/h); 	 ? 

- HDQT Cong ty con (ph/li); 	 * \GItOTh01/ ) 
CAC don vi u tic thuoc (lh/h) 	 \\ ciy/ 

yc Dtk - 

oshi YAHAGI 
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TONG CONG TY TU VAN THIET Kt CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
G!AO THONG VAN TAI - CTCP 	 Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

So: 3880 TTr./TEDI-HDQT 	 HàNói, ngày 17 tháng 12 nãm 2020 

Td TRINH 
V/v: Bô sung ngãnh nghé kinh doanh 

KInh gui: Dii hi dng cO^ dong Tng cong ty TVTK GTVT-CTCP 

Can ci'r Ludt Doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nàm 2014; 

COn ci'i' Diu te T6 chá'c vii hoqt dng cOa Tang cOng ty Tic vn thié't ké' Giao thong van 
tOi - CTCP; 

COn cz't' Nghj quyé't s 09 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngOy 11/12/2020 cOa Hói ding quán 
trj TOng cOng ty Tir vOn thiét ké Giao thông vn tOi - CTCP. 

Hi dng quán trj Tong Cong ty Tu van thit kê Giao thông vn tái - CTCP kinh d 
nghj Dai  hi dông cô dông Tong cong ty TVTK GTVT-CTCP thông qua nghj quyêt theo hInh 
thüc lay " kiên cô dOng bang van bàn ye vic bô sung nganh nghê kinh doanh giáo diic, cu 
the nhu sau: 

1. Dào tao so' cap - Ma ngành 8531 
Chi tie't: 

- Nghip vii xây dirng câu, duOng b; 

- W ky thuât trên may vi tmnh; 

- Cong ngh thông tin; 

- Kháo sat dja chat cOng trinh; 

- Khoan thärn dO dja chat; 

- Khào sat dia hInh; 

- Träc dja cOng trinh. 

2. Giáo duc khác chtra phân vào dan - Ma ngành 8559 
Chi t'iet. 

- Giáo diic không xác dnh theo cp Q tti các trung tam dào tao  bi dung; 

- Hutn luyn an toàn, v6 sinh lao dng; 

- Dào tao  nghip vii thit U cOng trinh giao thông; 

- Dào tao  nghip vii tu vn giárn sat xây dirng Cong trinh giao thông; 

- Dào tao  chuyn giao cOng ngh xây drng cong trinh giao thông; 

- Dào tao  nghip vii du thu; 

- Dào tao  nghip vu lp dtr toán, dánh giá dr an du ttx; 

- Dào tao  thI nghirn viên dung b; 

- Day may tInh; 

- Day ngoi ngU'; 

- Dào tao k näng dam thoai, ky nãng nOi trixOc cOng ching; 
- Dào tao  k nang quân 1, marketing, bàn hang; 

- Dào tao  ky nàng phát trin cá nhân, phát trin bàn than. 



Can cir de nghi bo^ sung ngành nghe kinh doanh giáo diic nêu trén nhu' sau: 

- Ludt An toàn v sinh lao dng so 84/2015/QH13: Khoán 7 Diu 14 quy dinh: "T 
chz'c huán luyén A TVSLD là dun v/ sul nghiêp c6ng lap, doanh nghiêp kinh doanh d/ c/i v 
huán luyén A TVSLD theo quy dinh cia P/iOp lut Dáu tu' vii Ludt nay. Tru'Ong hcrp doanh 
nghip tic huón luyn A TVSLD cho các dói tu'clng nhOm 1, Z 3 Diêu nay t/ii phái dáp i'ng 
diêu kién hoat dOng n/r dOi vó'i tO chá'c huOn luyn ATVSLD." 

- Lust Dâu tu so 61/2020/QH14: Khoân 2 Diu 7 và Phii !iic IV quy dinh hun luyn 
ATVSLD thuc nganh, nghê dâu tu kinh doanh CO diêu kin. 

- Quyet dinh so 102 1/QD-LDTBXH ngày 18/8/2020 cOa B6 Lao dng - ThuQng binh 
va Xã hi ye vic cap Giây chrng nhn dü diêu kin hot dng huân luyn an toàn, ye sinh 
lao dông (ATVSLD) hang C cho Tong cOng ty dã dirçic cap Giây chirng nhn dO diêu kiên 
hoit dong huân luyn an toàn, ve sinh lao dông (ATVSLD) htng C, huãn luyn nhOrn 1, 2, 3, 
4 và 6. De cO the thirc hin tr huân luyn an toàn v sinh lao dng cho các dôi tuqng nhórn 
1, 2, 3 Tong cong ty phái bô sung nganh nghê kinh doanh hang rnic "HuOn luyn an toàn, ye 
sinh lao d6ng", Ma ngành 8559 - Giáo diic khác chua phân vão dâu. 

- Mat khac, dê phat triên linh vuc dao tao Tong cOng ty co the tu thuc hiên cac hang 
rnçic trong ngành nghé kinh doanh giáo diic nêu trên theo quy dinh cOa Pháp lut do cO san 
nguOn nhân hrc CO kinh nghim. 

Kmnh trInh Dii hi dOng CO dOng xern x&, quy& nghj. 

Xin trân tr9ng Cam 

Noi nhân: 	 TM. HOl BONG QUAN TRI 
- Nhu trêii; 	 - - 	-- CHU TICH 
- HDQT, BKS TEDI (b/c); 	 7.. 
- TGD TCT (th/h); 	 TON . 
- Luu I-IDQT. 	 (.. TuvANIthT1,, 	/2 

GIAOTHO iI 
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IIi1sti YAHAGI 



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

	
We lap - Tti' do - Hanh phüc 

So: 07.01 NQ/TEDI-DHDCD 
	

Ha Nói, ngày 05 tháng 01 nàm 2021 

NGHI QUYET (Dir thão) 
BA! HO! BONG CO BONG 
(Lá' kié yj 'n c dông bang van ban) 

B! HQI BONG CO BONG 
TONG CONG TY T1f VAN THIET KE GIAO THONG VAIN TA! - CTCP 

Can th Ludt doanh nghip so 68/2014/QHJ3 du'crc Quc h5i khóa 13 nithc Cong 
hôa xã hç3i chii nghia Viét Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Can cz Diu lç T6 chá'c vi hoit dông cia Tang cong ty Tu' van thiet kê' Giao thông 
van tái - CTCP,-  

Can c& TO' trInh so' 3880 TTr./TEDI-HDQT ngày 1711212020 cia HOi ding quán 
trj To'ng cOng ty Tir van thiêt kê Giao thông van  tOi - CTCP ye vic lOy j kiên cô dOng 
bang van ban dé thông qua nghj quyêt Dqi hi dOng cô dông; 

Can c& Biên ban kiam phie'u ke't qua ld'y kiê'n co' dOng bang van ban ngày 
0510112021 ye vic bO sung ngành nghé kinh doanh cia Tong cong ty. 

QUYET NGH!: 

Dieu 1. Thông qua vic b o^ sung ngành nghe^ kinh doanh giáo diic, cu theA nhu sau: 
1. Dào tao so' clip - Ma ngãnh 8531 
Chi tiê't: 
- Nghip vii xây dung câu, duông b; 
- Vë k5 thut trén may vi tInh; 
- Cong nghe thông tin; 
- Khão sat dja chit cong trInh; 
- Khoan thãm do dja cht; 
- KháosátdjahInh; 
- Träc dja cOng trInh. 
2. Giáo diic khác chira phân vào dâu - Ma ngãnh 8559 
Chi tiet: 

- Giáo dic không xác djnh theo cap Q tai các trung tam dào tao  bi duOTig; 
- Hun luyn an toàn, v sinh lao dng; 
- Dào tao nghip vii thit U cong trInh giao thông; 
- Dão tao  nghip vi tu vn giám sat xây dung cong trInh giao thông; 
- Dào tao  chuyn giao cong nghe xay dirng cong trInh giao thông; 
- Dào tao  nghip vu dâu thAu; 
- Dao tao  nghip vii lp du toán, dánh giá dir an dAu tu; 
- Dào tao  thI nghim viên diRmg b; 
- Day may tInh; 
- Day ngoi ngU; 



- Dào to ky nãng dam thoi, ky näng nOi truàc cong chUng; 

- Dào t?o  ky nãng quán 1, marketing, ban hang; 

- Dào tto k5 näng phát trin Ca nhân, phát trin ban than. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

D?i hi dng c6 dong üy quyn cho Hi dng quãn trj và Ban kim soát Tng 
cong ty to^ chüc trin khai thirc hin và giám sat qua trInh thirc hin các ni dung cüa 
Nghj quy& theo dUng quy djnh cUa Pháp 1ut và Dieu le Tong cong ty Tu van thiêt ké 
Giao thông vn tãi - CTCP. 

Các ông bà thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Tng giám dc, các cá 
nhân và don vi Co lien quan chju trãch nhim thi hành Nghj quyêt nay phU hcip vâi quy 
djnh cUa pháp 1ut và Diêu le Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP. 

Diêu 3. Hiu hyc thi hành 
Nghj quyêt gôm hai (02) trang, duc lp bang ting Vit và ting Anh cO giá trj 

pháp 1 nhu nhau. Trong trithng ho p mâu thun phát sinh hotc cO khác bit giUa ban 
tiêng Vit và tiéng Anh thi ban tiêng Vit duçic uu tiën hxa ch9n dê áp dung, diêu chinh 
vã giái thIch. 

Nghj quy& nay dä ducK Di hi dng co^ dông nht trf thông qua theo hInh thUc 
lay kiên cô dông bang van ban và cO hiu 1rc kê tr ngày 05 tháng 01 nãm 2021.!. 

Noinhân: 
- Nhtr Dieu 2; 
- Các cô dông; 
- NDDPV, KSV (th/h); 
- Các phông QLCN (th/h); 
- Luu HDQT. 

TM. DiI 119! BONG CO BONG 
CHU TICH  HO! BONG QUAN TRI 

Hitoshi YAHAGI 


