
TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN  TA! - CTCP 	 Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S: 3880 TTr./TEDI-HDQT 	 Ha N6i, ngày 17 tháng 12 nOm 2020 

TO TRINH 
VIv: Bô sung ngành nghe^ kinh doanh 

KInh gui: Dti hi dông co^ dong Tng cong ty TVTK GTVT-CTCP 

COn cü' Ludt Doanh nghip so 68/2014/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nOm 2014; 

COn th Diu l T6 chüc vii hogt dóng côa Tang cong ty Tii vO'n thié't ké' Giao thông van 
tái - CTCP, 

COn ciNghj quyé't so^ 09 NQ-NK2/TEDJ-HDQTngày 11/12/2020 cia Hói ding quán 
trj Tong cong ty Tit vOn thiét kê Giao thông vçn tái - CTCP. 

Hi dng quãn trj Tng Cong ty Tix van thiêt kê Giao thông vn tái - CTCP kinh d 
nghj Di hi dông cô dông Tong cong ty TVTK GTVT-CTCP thông qua nghj quyêt theo hInh 
thirc lay kiên cô dong bang van ban ye vic bô sung ngành nghê kinh doanh giáo dc, cu 
the^ nhu sau: 

1. Dào to so' cap - Ma ngành 8531 

Chi tie't: 

- Nghip viii xay dirng cu, duOng b; 

- Vë ky thut trén may vi tInh; 

- Cong ngh6 thông tin; 

- Khão sat dja cht cOng trinh; 

- Khoan thäm do dia chit; 

- Khão sat da hInh; 

- Trc da cong trinh. 

2. Giáo due khác chra phân vào dâu - Ma ngành 8559 

Chi tie't: 

- Giáo diic không xác djnh theo cp d6. ti các trung tam dao tto bi duO'ng; 

- HuAn 1uyn an toàn, v8 sinh lao dng; 

- Dão tto nghip vi thi& U cOng trinh giao thông; 

- Dào tio nghip vii tu vn giám sat xây dirng cOng trinh giao thông; 

- Dào tto chuyn giao cOng nghe xay drng cOng trinh giao thông; 

- Dào tio nghip vii dtu thu; 

- Dào tto nghip vi lp dtr  toán, dánh giá dij an du tu; 

- Dão tto thI nghim viên duO'ng b; 

- Dty may tInh; 

- Dty ngoii ngu; 

- Dào tto k5 nang dam thoai, k5 näng nOi truâc cong chüng; 

- Dào tto ky nãng quãn l, marketing, ban hang; 

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



Can ctr de nghj bo^ sung ngành nghe^ kinh doanh giáo diic nêu trên nhu sau: 

- Ludt An toãn ve sinh lao dng so 84/2015/QH13: Khoãn 7 Diu 14 quy djnh: "Ta 
cIu'c hun luyn ATVSLD là dun vi sir nghip cong lap, doanh nghip kinh doanh djch vy 
huO'n luyn A TVSLD theo quy djnh cia Pháp luat  DOu tu' và LuçIt nay. Tru'àng h(ip doanh 
nghip z'zr huan luyn ATVSLD cho cOc dOituv'ng nhóm 1, 2, 3 Diêu nay thi phái dáp i'ng 
diéu kin hoQt dtäng nhu' dOi vO'i to ch&c huOn luyn ATVSLD." 

- Ludt Dtu tu s6 61/2020/QH14: Khoán 2 Diu 7 và Phi hjc IV quy dinh hutn luyn 
ATVSLD thuc ngành, nghe dâu tu kinh doanh Co diêu kin. 

- Quyêt dnh so 102 1/QD-LDTBXH ngày 18/8/2020 cüa B6 Lao dng - Thirnng binh 
và Xä hi ve vic cp Gity chirng nhn dü diêu kin hott dng huan luyn an toàn, ve sinh 
lao dng (ATVSLD) hang C cho Tng cong ty dä duçc cap Giây chtrng nhn dü diêu kin 
hoat dng hun luyn an toãn, ve sinh lao dng (ATVSLD) hang C, huân 1uyn nhórn 1, 2, 3, 
4 và 6. De cO the th?c hin tir huân luyn an toàn ve sinh lao dng cho cac doi tuQrng nhóm 
1, 2, 3 Tong cong ty phâi b6 sung nganh nghê kinh doanh hang rniic "Huân luyn an toàn, v 
sinh lao d6ng", Ma ngành 8559 - Giáo diic khác chua phân vào dâu. 

- Mit khác, de phát trin linh vrc dào tto, Tong cOng ty có the tir thrc hin các hang 
miic trong nganh nghe kinh doanh giáo diic nêu trên theo quy djnh cüa Pháp 1ut do có san 
ngurn nhân lirc có kinh nghim. 

KInh trInh Dti hi dng c6 dong xem xét, quy& nghj. 

Xin trân tr9ng cam n./. 

Nei nhân: 	 TM. HO! BONG QUAN TRI 
- Nhu trên; 	 CRU TICH 
- HDQT, BKS TEDI (b/c);  
- TGD TCT (th/h);  
- Ltsu HDQT. 

 

Hitoshi YAHAG! 



TONG CONG TY T1J VAN THIET ICE CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 We lip - Tir do - Hnh phüc 

So: 07.0 NQ/TEDI-DHDCD 
	

Ha Nói, ngày 05 tháng 01 näm 2021 

NGHI QUYET (Dir thão) 
JJAIHQIBONGC000NG 

(Lá'y kiê'n cj dóng bang van ban) 

BI 1101 BONG CO BONG 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

Can cii' Ludt doanh nghip so 68/2014/QH13 du'çrc Quc h6i khóa 13 nzthc C,6ng 
hôa xa hói chi nghIa Viet Nam thông qua ngày 26/11/2014, 

Can cá Dilu lç T6 chtc vii hoQt d5ng cia Tang cong ty Tic vn thilt ké' Giao thông 
van tái - CTCP, 

Can c& Ta trInh so 3880 TTr./TEDI-HDQT ngày 17/12/2020 cia Hói ding quán 
trj Tang cOng ty Tic van thiêt ké Giao thông vn tái -, CTCP ye vic lay  kiên cO dOng 
bang van ban dê thông qua nghj quyêt Dcii h6i dOng cO dông, 

Can th Biên ban kilm philu kIt qua My j kiln c1 dông bcng van ban ngày 
0510112021 ye vic bO sung ngành nghe kinh doanh cia Tong cong ty. 

QUYET NGH: 

Dieu 1. Thông qua vic b ô sung ngành nghe^ kinh doanh gião diic, cu the^ nhu sau: 
1. Bào to so' cap - Ma ngành 8531 
('hi tilt: 

- Nghip vi xây drng ctu, duing b; 
- Vë k5 thutt trên may vi tInh; 
- Cong ngh thông tin; 
- Khão sat dja chit cong trInh; 
- Khoan thäm do dja cht; 
- Kháo sat dja hInh; 
- Trc dja cong trInh. 

2. Giäo diic khác chira phãn vào dâu - Ma ngành 8559 
('hi tilt: 

- Giáo diic khOng xác djnh theo cp d6 tai  các trung tam dào tao  bi duOng; 
- Hun 1uyn an toàn, v sinh lao dng; 
- Dào tao  nghip vii thit U cong trInh giao thông; 
- Dào tao  nghip vi tu van giám sat xây dirng cong trInh giao thông; 
- Dào tao chuyn giao cOng ngh8 xây dmg cong trInh giao thông; 
- Dào tao  nghip vii du thu; 
- Dào tao  nghip vu lp d%r toán, dánh giá dr an du tu; 
- Dào tao  thI nghim viên ththng b; 
- Day may tinh; 
- Day ngoai ngü; 



- Dão to ky näng dam thoai, ky nang nói truàc cong chüng; 

- fâo to Icy näng quãn 1, marketing, ban hang; 

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

Diu 2. Diu khoãn thi hãnh 
Dti hi dng cô  dong üy quyn cho Hi dng quân trj và Ban kim soát Tng 

cong ty to chirc triên khai thirc hin và giám sat qua trInh thirc hin các ni dung cña 
Nghj quyêt theo dung quy djnh cUa Pháp 1ut và Diêu le Tong cOng ty Tu van thiêt kê 
Giao thông vn tãi - CTCP. 

Các ông bà thãnh viên Hi dEng quãn trj, Ban Kim soát, Tng giám d&, các cá 
nhân và dom vi có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay phü hçip vài quy 
dlnh cüa pháp luat  và Dieu le Tong cong ty Tij van thiêt kê Giao thông vn tâi - CTCP. 

Diu 3. Hiu hrc thi hãnh 
Nghj quyt gm hai (02) trang, duçic lp bang ting Vit và ting Anh có giá trj 

pháp 1 nhu nhau. Trong tru?ing ho p mâu thun phát sinh hoc có khác bit giuia ban 
tiêng Vit và tiêng Anh thI ban tiêng Vit duçic t.ru tiên 1ira ch9n de' áp dung, diu chinh 
và giái thIch. 

Nghj quy& nay dä duqc Di hi dng c6 dong nht trI thông qua theo hInh thirc 
lay kiên cO dong bang van ban vá có hiu hrc kê tir ngày 05 tháng 01 näm 2021.!. 

Noi nhân: 
-NhuDiu2; 
- Các cô dông; 
- NDDPV, KSV (th/h); 
- Các phông QLCN (th/h); 
- Liru HDQT. 

TM. PA! HO! BONG CO BONG 
CHU TICH HQI BONG QUAN TRI 

Hitoshi YAHAGI 


