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Ha N6i, ngày 17 tháng 4 nám 2021 
V/v xin gia han  thi gian tO^ chüc hp 

DHDCD thu&ng niên näm 2021 

KInh giri: Uy ban Chtmg khoán Nhà rnróc 

Can cr Ludt Doanh nghip s6 68/2020/QH13; 

Can cir Diu le T6̂ chirc và hoat dng cüa Tng cong ty TVTK GTVT - CTCP; 

Can cir Nghj quyt s 11 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 16/4/2021 cüa HOi  dMg 
quãn trj Tng Ong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP ye viêc t6 chirc hop 
DO hi dong cO dông thtthng niên näm 2021. 

Tai Diu 139 Lust doanh nghip 2920 quy dinh: "Dgi h5i ding c0J dông phái 
hop thtràng niên trong th&i han 4 tháng kê tic ngày kêt thic nám tài chInh. Tnt trzrô'ng 
hop Dieu lé cong ty co quy dinh khac, HOz ding quan tri quyêt dinh gia han hop Dai 
h6i dOng có dOng thw&ng niên trong trwàng hap can thiêt, nhirng khOng qua 06 tháng 
kê tir ngày kêt thic nàm tài chjnh". 

Tong cong ty Tii vtn thit ke^ Giao thông vn tái - CTCP kInh de^ nghi Uy ban 
Chüng khoán Nhà nuâc cho phép Tong cong ty gia han  thii gian hop Dui hi dng c 
dông thithng niên näm 2021 cüa Tong cOng ty thu sau: 

- Thi gian gia han:  Truâc ngày 30/6/2021. 

L do gia han:  Chun bj các phuing an t6chc hop DHDCD nhm dam bão 
an toàn và sirc khOe cho các cO dOng, dam báo quy dinh phông chông djch 
COVID-19. 

Tng cong ty cam kt thirc hin dñng các quy dinh cüa Pháp 1ut v vic t 
chiirc hop DHDCD thithng niên cña doanh nghip. Rt mong nhn dc sir chp thun 
cña Qu tiJy ban Ching khoán Nhà nuâc. 

Trân trong! 
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