
TONG CONG TV TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dôc lap - Ti do - Hnh phóc 

S: /11'6 /TEDI-CBTT 	 HàNi,ngày 16 tháng 4 nám 2021 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TI' CUA 
UY BAN CHIJNG KHOAN NHA NIJOC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v Cie hçrp dng giao dich gifra TEDI 
vô'i các Cong ty con và ngirôi có lien guan näm 2021 

KInh giri: 	Uy ban chfrng khoán Nhà nwcc 
Qu cô dong và các Nhà dâu tu 

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

- Dia chi lien lc: 278 Ton Dirc ThAng, phuing Hang Bet, qun Dông Da, TP Ha Ni 

- Diën thoti: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email:tedi.ctdc@gmai1.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- Ngithi thrc hin cOng b 0^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vii: Tnthng phOng T0^ chtrc can b - Lao dng. 

- Loti thông tin cong b: 1 24h; LI 72h; LI Yêu cu; [IIBAt thu&ng; U Dinh kS' 

Ni dung cong b thông tin: 

Ngày 16/4/2021, HDQT Tang cOng ty Tu vAn thiét ké Giao thông vn tái-CTCP 
dã ban hành Nghj quyêt sO ha NQ-NK2/TED!-HDQT phiên hp th(rMu?yi mt, nhim 
k' Hai (2019-2024) ye vic thông qua chü trucing thc hin các hcip dông giao djch gifta 
TED! vâi các Cong ty con và ngithi có lien quan nàm 2021 (Co chi tiêt kern theq) 

Chüng tôi xin cam két các thông tin cong bô trën day là dung sir thc và hoàn toàn 
chju trách nhim tri.râc pháp lut ye nOi  dung các thông tin dã cong bô./. 

Noi nhIn: 
- Nhr trén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Liiu To CBTT./. 
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TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HO! CHU NGHA V!T NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dc lap - Tir do - Hanh phñc 

So: 1 la NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha Ni, ngày 16 tháng 4 nám 2021 

NGHI QUYET 
Ve viêc thông qua chü trtro'ng thirc hin các hçrp dng giao dch gifra TED! 

vó'i các Cong ty con và ngirô'i có lien quan näm 2021 

HO! BONG QUAN TRI 
TONG CONG TY TI! VAN TH!ET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

Can th Ludt Doanh nghip so^ 59/2020/QHJ4; 
Can c& Diêu le To ch&c và hoat dç$ng cia Ting cOng ty Tic van thiêt kê Giao thOng 

van tái - CTCP, 
Can ct Ta trInh sO 944 TTr./TEDI-TGD ngày 101412021 cza Tong giám dOc TOng 

cOng ty TVTK GTVT-CTCP, 
Can th Biên ban phiên hQp thti 11, nhiçm k5' 11(20/9-2024) cia H5i ding quán trj 

TOng COng ty Tic van thiêt kê Giao thOng van tái-CTCP tO ch&c vào ngày 161412021. 
QUYET NGH: 

Dieu 1: Thông qua chü trucmg thirc hin các hçp dng giao djch gift Tng cong 
ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP (TED!) vâi các Cong ty con và ngithi CO 
lien quan theo quy djnh tai Ludt doanh nghip 2020 và Diêu 18 Tong cong ty, cu the: 

(1) Các Cong ty con ma Tong cOng ty thirc hin k kêt hçip dOng, giao djch (co 
danh sách kern theo). 

(2) Doi tcg ca hçpôu 	 ng  giao djch: Cung cap djch vIii hoat dng chung; Cung 
cap djch vii cho thuê tri si; Cung cap djch vii chi h6 din nuc; Cung cap 
djch vii khão sat thiêt kê; Cung cap djch vii in an ho so; Cung cap djch vi 
dirng dâu lien danh; Mua djch vii khâo sat thiêt kê (chia thâu). 

(3) Giá trj cüa tüng hçp dông, giao djch nhO hon 10% tong giá trj tài san cUa 
Tong cOng ty dtxc ghi trong Báo cáo tài chInh tai thi dim gân nht. 

(4) Th&i han cO hiu 1rc thirc hin các ho p dông, giao djch: Tr ngày 01/01/2021 
den hêt ngày 31/12/2021. 

Biêu 2: HDQT thông nhât ay quyên cho Tong giãm doe Tong cong ty quyêt djnh 
k kêt và thirc hin hcp dong giao djch gift Tong cong ty vài cac Cong ty con nêu trên 
theo dung quy djnh, chju trách nhim truâc pháp 1ut vâ Hi dông quán trj Tong cong ty 
ye vic k két vã thirc hin ho p dOng 

Dieu 3: Dieu khoãn thi hành: 
Nghj quyêt duc lp bang tiêng Vit và tiêng Anh cO giá trj pháp 1 nhu nhau, có 

hiu 1?c ké tr ngày k ban hành. Trong tnrmg hop mâu thun phát sinh hoc co" khác 
bit giüa ban tiêng Vit và tiêng Anh thi ban tiêng Vit duqc isu tiên lira ch9n de ap dung, 
diêu chinh và giái thIch. 

Thành viên Hi dOng quãn trj, Tong giám dôc, Nguii ni b6 Tong cong ty, Ngithi 
Dai din phân vOn, Kiêm soát viên tai các cong ty con, Thu trithng các don vi và các cá 
nhân lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyétnãy./. 

Nei nhân: 	 TM. HO! IONG QUAN TRI 
- Nhti diêu 3; 	 /. 	CHU T!CH 
-Dãngüy CTCP (ph/h); 	 ' 

Cac phongQLCN(th/h), 	 '< 
/ ya'~e~ 

- Lru HDQT (TGV). 	 1Hiti'shi YAHAGI 



PHIJ LUC 
Danh sách Cong ty con cüa Tang cong ty TVTK GTVT-CTCP 

(Kern theo Nghj quyêt sO lila P9-NK2/TEDI-HDQTngày 16/4/2021 
cua HDQT Tong cong ty Tir vdfi tinét ké Giao thông van tal - CTCP) 
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Ten cong ty con 
iI 

Dja chi 

Cong ty c6 phAn Tu vn thit S6 278 PhO^ Ton Dtrc Thâng, phithng Hang 
1 ké Câu tan - ham Bet, qun Dong Da, thành phô Ha Ni. 

2 
Cong ty cô ph An Tu van thiêt So 278 Ph6 Ton Dirc Thâng, phithng Hang 
U Du&ng b. Bet, qun DOng Da, thành phô Ha Ni 

Cong ty c phn Tu vn thit S 278 Ph Ton Dtrc Thng, phuOng Hang 
kê Câu duang. Bet, qun Dông Da, thãnh phô Ha Ni 

Cong ty cô phân Tu van xây So 278 Ph6 TOn Dirc Thng, phithng Hang 
dijng Cãng - dung thUy Bet, qun Dông Da, thành ph 0^ Ha Ni 

Cong ty cô phn Tu van thit SO^ 278 PhÔ Ton fXrc Thng, phu?mg Hang 
kê Kiêm djnh và Dja ky thutt Bet, qutn Dong Da, thành phô Ha Ni 

6 
Cong ty cO phân Tu van thiêt 29/57 ph 	u Khng H, phithng Khung Dinh, 
kê Xây dung Giao thông Thüy quân Thanh Xuân, thành ph 0^ Ha Ni 

Cong ty c 6^ ph An Tu van xây SO^ 278 PhÔ  Ton Drc Thng, phu&ng Hang 
dirng Cong trInh giao thông 2 Bet, qun Dông Da, thãnh phô Ha Ni 

8 
Cong ty co^ phn Tu van thi& S6 2 du&ng Le Ninh, thành ph6 Vinh, Tinh 
kê Giao thông vn tãi 4 Nghe An 

Cong ty cO^ phAn Tu van xây SO 229 duOng Trung Chinh, phung An 
dung Cong trinh giao thông 5 KM, qun Thanh KM, thành ph6 Dã Ming 

10 
Cong ty tu vn cOng trInh PhOng 301, tOa nhà D10 phiRng Giãng VO, 
Châu A 	Thai Binh Diiong qun Ba Dinh, Thânh ph 0^ Ha Ni 


