
TONG CONG TV TI5 VAN THIET Kt CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Doe lp - Tr do - Hnh phiic 

	

So: 310 /TEDI-CBTT 	 Ha Ni, ngày 02 tháng 02 nãm 2021 

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

V/v: Nhn giy xác nhân v vic thay di ni dung ding k doanh nghip 

	

Kinh gCri: 	Uy ban chirng khoán Nhà nrnrc 
Qu cô dông và các Nhà dâu Ur 

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

- Dja chi lien lac:  278 Ton Düc Thng, phir?rng Hang BOt,  qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Din thoai: (84-4).3851443 1. Fax: (84-4).385 14980. Email: tedi.ctdcgmail.com. 

- Website: www.tedi.vn  

- Ngu?ñ thrc hin cOng b 0̂ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vu: Truâng phông T0^ chirc can b - Lao dng. 

- Loti thông tin cOng b: El 24h; LI 72h; LI Wu câu; LI BAt thisng; U Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ngày 02/02/2021, Tng cong ty Tu vAn thit U Giao thông vn tãi-CTCP nhn 
duçic Giây xác nhn ye vic thay dôi ni dung dang k doanh nghip, ngày 29/01/2021 
do Si Kê hoach dâu tu thành phô Ha Nti cap. 

(Dinh kern Giáy xác nhgn ve^ vic thay di n5i dung dáng kj doanh nghip,) 

Chüng tôi xin cam k& các thông tin cong b 0^ trén day là dUng sir thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim tnràc pháp lut ye ni dung các thông tin dà cong bô./. 

No! nhân: 
- NhLrtrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Liru To CBTT./. 

THONG TIN 

gTâm 



SO Kt HOACH VA DAU TU 
	

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TI-IANH PHO HA NOT 

	
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

PHONG DANG K\' KINH DOANH 	
Ha Ndi, ngày 29 tháng 01 izãm 2021 

SO: 

I I II IIIII I I IIII I I II 
42355121 

GIAY XAC NHJN 

Ve vic thay d6 i ni dung clang k doanh nghip 

Phông Dãng k kinh doanh: Thành pho^ Ha Nç3i 
Da chi trV sà: Toà n/ia Trung tarn giao djch cong ng/1ç thu'àng xuyên Ha N5i -' K/iu 

lien Ca' Vó C/il COng, so 258 thràng Vô C/il COng, Phu'O'ng Xuân La, Qudn TOy HO, 
Than/i phO Ha Nói, Viêt Nam 

Diên thoai: 024.3 7347512 	 Fax: 
Email: pdkkdsokhdt@hanoi.gov.vn 	Website: www.hapi.gov.vn  

Xác nhn: 
Ten doanh nghip: TONG CONG TY TIJ VAN THIET Kt GIAO THONG VIN 

TAI- CTCP 

Ma s o^ doanh nghip/Mã so^ thu: 0 100 107839 

Dã thông báo thay dôi ni dung dáng k doanh nghip dn Phông Pang k 
kinh doanh. 

Thông tin cia doanh nghip dA thrcic ctp nht vào H thông thông tin quôc gia ye 
däng k' doanh nghip nhu' sau: 

STT Ten ngãnh Mãngành 
Kim tra vá phân tIch k 	thutt 7 120 
Chi tiCt: 
- ThI nghirn vt Hu xây dung và các chi tiêu ye dja chat, thus' 
van, rnôi trng các cong trinh giao thong, dan dung, cOng 
nghip; 
- Kiêm djnh chat lLrçmg, thu tãi các cong trinh giao thông dan 
dung vã cong nghip; 

2 Hoat dng chuyên môn, khoa hoc và cong nghe khác chu'a duçic 7490 
phân vào dâu 
Chi tiêt: 
- Kháo sat giao thông, plian tIch Va !p ho so dr báo giao thông 
van tái; khâo sat, lp ho so dánh giá tác dng môi trtthng các 
cOng trinh giao thông, dan dung, cOng nghip; 
- NghiCn cO'u dng dung, xây drng thrc nghim Va dào tao 
chuyên giao cOng nghe mó'i các cong trinh giao thông, dan 
dung, cong nghip; 

3 Hott dng kin tnic vã Ui vn k 	thut có lien quan 711 0(ChInh) 
Clii tiêt: 
- ThiCt kC xãy dirng cong trinh cãu, ham, du'ng b. / 



- Thit ke^ cOng trinh câng - dung thüy. 
- Thiêt ké cOn trinh dung sat, dung b. 
- Thiêt,kê ha tang k thut. 
- Tu van quy hoach dO thi, Thiêt ké do thi, Thiêt ké kiên tritc 
- Thiêt kê kêt câu cong trinh dan dung, cong nghip. 
- Khâo sat dia hInh, Khâo sat dia chat cong trinh. Quan trãc Iiin, 
chuyên vi cOng trinh; 
- Thiêt kê dia k thu.t cong trinh xây dimg. 
- Kháo sat thüy van rnOi trumg. 
- Thiêt kê lap dt thiêt bi din chiêu sang cOng trinh giao thông. 
- Thiêt kê lap dt h thông mng thông tin lien 1c trong Cong 
trinh xâydng. 
- Thiêt ké cap thoát nu'c cong trinh xâ,y drng. 
-Thiêt ké phixang tin vn tái dithng sat, 
- Giám sat thi cOng xây dirng vã hoàn thin cOng trinh dan 
dung, cong nghip, ha tang k thuât, 
- Giám sat thi cOng xây dung và hoàn thin cOng trinh giao 
thông (dithng b, dung sat, câu, ham, durng thüy ni dia, 
hang hãi, hang không); 
- Giám sat cong tác kháo sat dia chat cOng trinh xây dirng. 
- Dâu tu, quán Ii', kinh doanh khai thác các dir an giao thông, 
dan dung và cong nghip. 
- Tu van dâu tu, xây dung Va quán l' du an dâu tu xãy drng 
cOng trinh giao thông, dan dung, cOng nghip; 
- Tu van Ip  báo cáo kinh tê k thu.t, báo cáo dâu tu các du an 
dãu tu xây dung và dánh giá hiêu qua dâu tu các cOng trinh 
giao thOng, dan dung, cong nghip; 
-Tu van dâuthâu, lap ho so mi thâu, dánh giá ho so dir thâu tu 
van vã xây lap; ltp tong müc dâu tu, tOng dir toán vâ dir toán 
chi tiêt các cong trinh giao thông, dan dung  cOng nghip; 
-Tu van lp ho so dánh giá rnôi truOng chiên !ugc, dánh giá tác 
dng môi truông; cam két báo v6 môi trung; phuong an tOng 
the giái phOng mt bang vã tái djnh cu; kê hoach quãn 1' môi 
tnthng; kê hoach hành dng tái dnh Cu; báo cáo xa hi; báo 
cáo dan tc thiéu sO cüa các cong trinh giao thông, dan dung, 
cong nghip; 
- Tu van thâm tra du an dâu tu, dir an quy hoach, thiêt kê k 
thut, thiêt ké ban ye thi cOng, tong dLr toán các cOng trinh giao 
thông, dan ding, cong nghip; 
- Tu van giárn sat dâu tu, tu van giám sat nhà nuâc, tu van giám 
sat va 9uan trãc môi tru&ng; 
- Tu van dánh giá và chO'ng nhn dü diêu kin dam háo an toán 
chju hsc, chrng nhn st,r phü hçp ye chat lu'cmg cOng trinh xây 
dung các cOng trinh giao thông dan dung và cOng nghip; 
- Tu van quy hoach, Tu van Ip Báo cao nghiên ciru tiên kha 
thi, Dê xuât dr an, Báo cáo nghiên ciru khã thi, lp báo cáo dâu 
tu, báo cáo kinh tê kq thuit; Kháo sat, thiêt kê, giám sat thi 
cOng xây dung và hoãn thin các dir an dau tu' xây dirng cOng 
trinh giao thông (ththng b, ththng sat, dung thüy ni dia, 
hang hái, hang khOng, câu, ham), NOng nghip vá phát triên 
nOng thOn, dan dung, cOng nghip, Ha tang k5' thut (COng 
trinh cap nuâc, COng trinh thoát nuâc, COng trinh chiêu sang 



con 	cong,  du'O'ng day và tram bién áp den cap din áp 110KV). 
- DiCu tra kháo sat, dr báo giao thông, thiêt kê to chüc giao 
thông, an toàn giao thông; 
- Thiêt kê phông cháy ch7ia cháy 
- Ho?t dng do dc và bàn do  

4 Kinh doanh bat dng san, quyn s'r dçmg dt thuc chili sO hüu, 6810 
chili su dung hotc di thuê 
Chi tiêt: 
- ThuC nhà, cong trInh xãy dung dê cho thuê 1ti; 
- Doi vii dat thrçc Nba nu,Oc cho thuê thI dt.rçxc dâu tu xây dirng 
nhà O dê cho thuê; dâu tu xây dung nhà, cong trmnh xây dung 
không phái là nhà a dê ban, cho thuê, cho thuê mua; 
- Nhn chuyên nlurcing toãn b6 ho.c rnt phân du an bat drig 
san cilia chü dau ti.r dC xay dung nhà, Cong trInh xay dirng dê 
bàn, cho thuê, cho thuê rnua; 
- Doi v&i dat dric Nhà nuOc giao thI dugc dau tu xãy drng nhà 
a dé ban, cho thuC, cho thuê rnua; 
- Doi vi dat thuê trong khu cong nghip, ciirn cOng nghip, 
khu ché xuat, khu cOng ngh6 cao, khu kinh té thI duc dâu tu 
xãy dung nba, cong trInh xay drng dC kinh doanh theo dung 
mvc dIch sCr ding dat. 

5 TLr vn, mOi giOi, du giá bt dng sari, du giá quyn sr ding 6820 
dat 
Chi tit: Khai thác, quán l', vn hành các djch vIii phiic vu toà 
nba, khu chung cu, cong trInb cong nghip, dan dung. 

6 I n  1811 
7 Dch v11 dóng gói 8292 

Chi tit: Dóng gói M so tài 1iu 

8 Djch vii an ung khác 5629 
9 Ban buôn may rnóc, thit bi và phi ti1ng may khác 4659 

Chi tiêt: Bàn buOn may moe, thiêt bi và RhV thng may khác 
chua ducic phân vào da'i: Kinhdoanh thiêt bj may mOe chuyên 
ngánh phic vu kháo sat thiCt kC; 

10 Hoit dng dich vii h o^ trçl kinh doanh khác cOn lal chua dmc 8299 
phân vão dau 
Chitiêt: 
Xuât khâu: Cung cap dch vu khào sat thiêt ké các du an xây 
drng hi tang giao thông vtn tái, dan dung, cong nghip, nông 
nghip Va phát triCn nOn 	thông,... t.i nithc ngoai. 
Nhp khâu: Các phân mêm Co bàn quyên cilia nuOc ngoài phiic 
vt cho cOng tác khào sat thiêt kê. 

I 	I Bàn buOn 0 to và xc có dng co khác 4511 
Chi tiêt: Bàn buOn 0 tO vã xe có dng co khác loi mói vâ Ioi 

-d5 qua silr dvng  
12 Bàn 16 6 tO con (1oi 12 cho^ ngi trO xung) 14512 / 



STT Tênngành Mãngành 
13 Dai ly ô to và xecó dung ca khác 4513 

(trr_hoat_dng_dâu_giá_tài_san)  
14 Báo dung, sra chita 0 to và xe có dng ca khác 4520 

Chi tiêt: 
Sira chüa phân ca, phân din, M thông dánh Ira ni dng. 
Báo dung thông thu?ing, 
Süa cha than xe, 
Sira chi)a các b6 phn cüa ô to, 
Rüa xe, dánh bong, phun và son, 
Süa tarn chin và cira so, 
Sira ghê, dm và ni thâtô to, 
Süa chüa, barn vá sAm, lop ô tO, lap dt hoc thay the, 
Xir l' chOng gi, 

15  Ban phu ding và các bô phn phii trq cüa ô to và xe có dng cci 4530 
khác - (trü hoat dng dâu giá tài sAn)  

16 Vn tai  hành khách dung bo trong ni thành, ngoi thành (ti-jr 4931 - 4n tAi bang xe but)  
17 Vn tAi hang hóa b&ng dithng bO 4933 
18 Khobaivàkrugicthàngh6a 5210 
19 Djchviiltrutráng&nngày 5510 

Chi tiêt: Kinh doanh khách sn  
20 Nhà hang và các djch vi An ung phic vi kru dng 5610 
21 Chothu8 Xec6dngcci 7710 
22 Dàotaosacap 8531 

Chi tit: - Nghip viII Xây drng câu, duàng b; - Vë k5' thut trên mAy vi tInh; - Cong ngh thông tin; - KhAo sat dja chat cong trInh; - Khoan thAm dO dja chat; - Kháo sat dja hInh; - TrAc dja cOng trInh.  



STT Tênngành Mãngành 
23 Giáo diic khác chua di.rqc phân vao dâu 8559 

Chi tiêt: 
- Giao diic không xác djnh theo cap Q tai  các trung tam dào tao 
bôi duOng; 
- Huân luyn an toàn, ve sinh lao dng; 
- Dào tao  nghip  vii  thiêtkê cong trInh giao thông; 
- Dào tao  nghip vp tu van giám sat xây drng cong trInh giao 
thông; 
- Dào tao  chuyên giao cOng nghe xây drng Ong trInh giao 
thông; 
- Dào tao  nghip vi dâu thâu; 
- Dào tao  nghip vu lp du toán, dánh giá dr an dâu ttx; 
- Dào tao  thI nghim viên du&ng b; 
- Day may tInh; 
- Day ngoai ng; 
- Dào tao k nang dam thoai, kq näng nói truóc Ong chüng; 
- Dào tao  k näng quãn 1', marketing, ban hang. 
- Dào tao  k5 nàng phát triên Ca nhân, phát triên bàn than.  

Noinhân: 
-TONG CONG TY TV VAN THIET Kt 
GIAO THÔNG VAN TAI- CTCP. Dja 
chi: S6 278 Phô Ton Düc ThAng, Phuâng 
Hang Btt, Qun DOng Da, Thânh phô Ha 
Ni, Vit Nam 
.... I ........................... I 

- Li.ru: Dng Thj Hu ..... 

CC TRU'ONG PUONI 

P110 TR!JcJNG PHONG 

Nguyen Duy Cidng 


