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TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA XA HO!  CHU NGHA V!T NAM 
G!AO THONG VAN TA! - CTCP 
	

Dc lp - Tir do - Hanh phñc 

S: 909 BC/TEDI-HDQT 	 Ha N6i, ngày 07 tháng 4 nám 2021 

BAO CÁO THTfNG NIEN NAM 2020 
TONG CONG TY TVTK GTVT - CTCP 

KInh gfri: ty ban Chirng khoán Nhà ntróc 

I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quit: 
- Ten giao djch: Tng cong ty Tirvânthie^tke Giao thông vtn tãi - CTCP 

Ten vit tat: TEDI 

- Giy chüng nhn dang k doanh nghip s: 0100107839 

- Von diu 1: 125.000.000.000d (Mat  tram hai mu'cri lam t3' dng) 

- Von dtu tu cüa chü si hüu: 125.000.000.000d (M5t tram hai mu'o'i lam tj' dng) 

- Dja chi: S o^ 278 dithng Ton Dirc Thng, phu?ng Hang Bet,  qun Dông Da, thành ph 
HàNi. 

- So diên thoai: (84-24) 38514431/32/33/34 

- So Fax: (84-24) 38514980 

- Website: www.tedi.vn  

- Ma c o^ phiu: Không 

- Qua trInh hInh thành và phát trin: 
Tong cong ty Tu vn thi& ke Giao thông vn tãi - CTCP (TEDI) ngày nay, tin than 

là Vin Thit kê duçic thành 1p vào ngày 27/12/1962 theo Quyêt djnh so 1478/QD cUa Bô 
GTVT trên ci sâ h9rp nhât Vin Thiêt kê Thüy b6 và Vin Thiêt kê DuO'ng sat. Trong suôt 
hcin ncra the k' da qua, tO chcrc và phuong thüc hoat dng cUa Tong cong ty luOn có sij sap 
xp, thay dOi phü hop vài yêu câu nhim vii cüa tirng thi k' phát triên và tiên trInh sap xêp 
di mâi doanh nghip cUa Nhà nuâc trong tirng giai dotn. Ké tir khi thành lp den nay, 
Tong Cong ty TVTK GTVT dä co nhiêu lan thay dôi ye mO hmnh hoat dng và cG câu to 
chi'rc, trong dO cO the phân ra 10 dâu mOe quan trong. 

1) Viên Thit k (1962 - 1974); 

2) Vin Thi& ke giao thông (1975 - 1981); 

3) Vin Thit ke giao thông và Vin Khão sat thit ke duOrng thu (1981-1982); 

4) Vin Thi& k giao thông vn tãi (19 82 - 1991); 

5) Cong ty Khào sat thit ke Giao thông v.n tãi (1991 -1995); 

6) Tng Cong ty Tu van thiêt ke Giao thông vn tãi (1996 - 2002); 

7) Sap nhp them các don vi thành viên mâi (2003 - 2004); 

8) C6^ phn hod các cong ty thành viên, Ting Cong ty hoat dng theo mO hInh Cong 
ty me - Cong ty con (2004 - 2007); 

9) Cong ty me - Tng Cong ty Tu vAn thi& ke Giao thông vn tãi (2007 - 201); 

10)Tng cong ty Tu van thi& ke Giao thông vn tãi - CTCP (Tiir ngày 03/6/2014 dn 
nay). 

Nhitng thành tIch ni bet:  Danh hiu Anh hung Lao dng, Huân chuong Ho Chi 
Minh, Huân chuang Dc ltp Htng Nhât, NhI Ba 



2. Ngãnh nghe^ vã dja ban hoit dng: 

2.1 Ngành nght kinh doanli: 

a. Hoat d3ng kién tric và tit vd'n k5 thuat  có lien quan - Ma ngành 7110 ('chInh) 

- Thit ke xay dirng cong trinh ctu, ham, dithng b. 

- Thit ke cOng trinh cãng - du?mg thüy. 

- Thit ke cOng trinh dithng sat, du&ng b. 

- Thit U ha tang k5 thut. 

- Tu van quy hoach do thi, thit ke do thi, thit ke kin trOc 

- Thit U kt cAu cong trinh dan dung, cong nghip 

- Khão sat dja hInh, Khão sat dja chAt cong trinh. Quan träc lün, chuyn vi cOng trinh 

- Thit ke dja k)7 thut cong trinh xay dirng. 

- Khão sat thüy van mOi tnthng 

- Thi& ke lAp dt h thong mng thông tin lien lac  trong cOng trinh xay dung 

- Thit ke^ cap thoát nuàc cOng trinh xay dung 

- Thi& ke phuong tin vn tài du?mg sAt 

- Giám sat thi cOng xây dirng và hoàn thin cong trinh giao thông (du&ng b, du?ng 
sat, cu, him, dtrng thUy ni dja, hang hái, hang khOng) 

- Giám sat cOng tác kháo sat dja chAt cOng trinh 

- Diu tu, quán l, kinh doanh khai thác các dg an giao thông, dan diing và cOng nghip 

- Tu vAn dAu tu, xây dirng và quãn 1 dg an dAu tu xay dung cong trinh giao thông, dan 
dung, cOng nghip 

- Tu van lp báo cáo kinh te ky thut, báo cáo dâu tu các dir an du tu xay dung và 
dánh giá hiu qua dâu tu các cong trinh giao thông, dan ding, cong nghip; 

- Tu van dAu thu, lp h6 so mi thtu, dánh giá h6 so dir thtu tir van va xay la-p; 1p 
tong mirc du tu, tOng du toán và dr toán chi tiêt các cOng trinh giao thông, dart 
ding, cOng nghip; 

- Tu van lp h6 so dánh giá môi tru?mg chiên krçic, dánh giá tác dông mOi tru?mg; cam 
k& bão v6 mOi tru&ng; phtrnng an tng the giãi phOng mt bang và tái djnh cu; ké 
hoach quân l mOi trumg; ké hoach hành dng tái djnh cu; báo cáo xä hi; báo cáo 
dan tc thiu so cUa các cong trinh giao thông, dart dung, cOng nghip; 

- Tu van thAm tra dir an d&u tu, du an quy hoach, thit U ky thutt, thit U bàn ye thi 
công, tng dir toán các cong trinh giao thông, dan dung, cOng nghip; 

- Tu van giám sat du tu, ttx van giám sat nhà nuàc, tu van giárn sat va quan trAc mOi 
tru?IYng; 

- Tu van dánh giá yà chfrng nhn &diu kin dam bâo an toàn chju lirc, chfrng nhtn 
sir phü hqp ye chat luçing cOng trinh xay dung các cOng trinh giao thOng, dartdung và 
cOng nghip 

- Tu van quy hoach, tu van lp  báo cáo nghiên ciru tin khá thi, de xuAt dir an, báo cáo 
nghiên ciru khá thi, lp  báo cáo dáu tu, No cáo kinh tê k5 thutt; khão sat, thiet kê, 
giám sat k5 thut các cong trinh, giám sat thi cOng xây dung và hoàn thin các dçr an 
dâu tu xay dirng cong trinh giao thOng (dung b, dung sAt, dung thüy ni dja, 
hang hài, hang khOng, câu, ham), nOng nghip va phát trin nông thông, dan ding, 
cOng nghip, ha tang ky thut (cOng trinh cap nuOc, cong trinh thoát nuàc, cong trinh 
chiêu sang cOng cong, dumg day và tram bien áp den cap din áp 110 Ky); 

- Diu tra khá sat, dr báo giao thOng, thi& ke tô  chrc giao thông, an toàn giao thông; 
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- Thi& ke^ phOng cháy chUa cháy. 

- Hott dng do dtc và ban d 

b. Kiém tra và phán tIch kjY thugt - Ma ngành 7120 

- ThI nghim vat  1iu xây dirng và các chi tiêu ve^ dja chAt, thus' van, môi tnrng cac 
cong trmnh giao thông, dan ding, cong nghip; 

- Kim djnh chAt krçmg, thir tãi các cong trInh giao thông, dan dung và cong nghip. 

c. Hoat d5ng chuyên mon, khoa hoc và cOng nghc khác cOn iQi chira diro'c phán vào 
dáu - Ma ngành 7490 

- Khâo sat giao thOng, phân tIch và lp M so dir báo giao thông van  tái; khão sat, lp 
h so dánh giá tác dng môi trueing CC Cong trInh giao thông, dan dung, cong 
nghip; 

- Nghiên cCru irng diving, xây dung thijc nghim và dào tto chuyn giao cong ngh8 mài 
các cong trInh giao thông, dan diing, cong nghip. 

d. Kinh doanh bá't d5ng san, quyn th dung dá't thuóc chi sz hI?u, chi th dung hoc di 
thuê - Ma ngành 6810 

- Thuê nhà, cong trInh xây dirng d8 cho thuê 1i; 

- Di vâi dAt duçic nhà nuàc cho thuê thI duçc du tii xay dirng nhà a d8 cho thuê; dtu 
tu xây dirng nhà, cong trInh xây dung không phãi là nhà 6r dê ban, cho thuê, cho thuê 
mua; 

- Nhan chuyn nhucing toàn b6 hoac mt phn dir an bAt dng san cUa chü dAu tu 
xây dung nhà, cong trInh xây dung dê ban, cho thuê, cho mua thuê; 

- Di vai dAt duçc nhà nuóc giao thI ducic du tu xay dtrng nhà 6' d8 ban, cho thuê, cho 
thuê mua; 

- Di vâi dAt thuê trong khu cong nghip, cum cong nghip, khu chAt xuAt, khu Cong 
ngh8 cao, khu kinh tê thI duçc dâu tu xay dung nhà, cong trInh xay dijng d8 kinh 
doanh theo dUng mic dIch sU dung daft 

e. Tir vain mOi gió'i, dOu giá bO't dóng san, dOu giá quyn st dung da't - Ma ngành 6820 

- Khai thác, quãn 1, van  hành các djch vii phi vii tôa nhà, khu chung cu, cong trInh 
cOng nghip, dan dung. 

f JnO'n—Manganhl8ll 

- Dóng gói ho^ so, tài lieu. 

g. Djch vy an ung khác - Ma ngành 5929 

h. Ban buOn may móc, thit bj và phy tüng may khác - Ma ngành 4659 

- Ban buOn may móc, thi& bj và phii tUng may khác chira duc phân vào dâu: Kinh 
doanh thiêt bj may móc chuyên nganh phiic vi khão sat thit U. 

1. Hoat d5ng dich vy ho trçx kinh doanh khác cOn li chua diro'c phán vào dáu - Ma 
ngành 8299 

- XuAt khAu: Cung cAp djch vii kháo sat thit U các dg an xây dirng ha tAng giao thông 
van tai, dan dung, cOng nghip, nông nghip và phát trin nOng thôn ... ti nuOc 
ngoài. 

- Nhap khAu: Các phAn mém có bàn quyn cUa nuàc ngoài phiic viii cho cong tác khão 
sat thiêt kê. 

j. Ban buOn 0 tO và xe có dng co' khác - Ma ngành 4511 

- Bàn buOn 0 to và xe cO dng co khác loi mOi và 1oi dã qua sU ding 

k. Ban lé o to con ('logi 12 ch8 ngi trà xung) - Ma ngành 4512 
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1. Dai lj ô t ô và xe Co dóng ccr khác trfr hoat dóng dOu giá tài sOn)— Ma ngành 4513 

m. Báo dwàng, tha chiba 0 to vi xe cO dóng cc khác - Ma ngành 4520 

- Sira chtra phn co, phAn din, h6 thng dánh hra tir dng; 
- Bão duOng thông thu?mg; 
- SCra chita than xe; 
- Stra cha các b6 phn cüa o to;  
- Rüa xe, dánh bong, phun và son; 
- Sfra tam chin vâ cira s; 
- Sira gh& dm và ni that ô to; 
- Sira ch&a, born vá sam, 1p ô to, 1ip dt hoc thay th; 
- XCr 1 chng gi. 
n. Ban phi tüng và các bô phan  phi trçr cOa 0 tO và xe cO d5ng cc kh6c(Tric hoat dóng 

dOu giá tài sOn) - Ma ngành 4530 

o. Van tái hành khách du'àng b3 trong nói thành, ngoçxi thành ('tnft van  tOi bang xe 
bujt) - Ma ngành 4931 

. Van tOi hang hóa bang ditàng b - Ma ngành 4933 

q. Khu bäi vii hru gitrr hang hóa - Ma ngành 5210 

r. Djch vu hru trO ngn ngày - Ma ngành 5510 

- Kinh doanh khách san 
s. Nhà hang và các djch vy an udngphuc vu liru dang—  Ma ngành 5610 

t. Cho thuê xe có dang  cc - Ma ngành 7710 

u. Dào tao so' cO'p - Ma ngành 8531 

Chi tiê't: 

- Nghip vi Xây drng cu, du?xng b; 

- Vë ky thutt trên may vi tInh; 

- Cong nghe thông tin; 
- Kháo sat dja chAt cong trInh; 
- Khoan thäm dO dja chAt; 
- Khão sat dja hInh; 
- TrAc dja cong trInh. 
v. GiOo duc khác chira phOn vào dOu - Ma ngành 8559 

Chi tiê't: 

- Giáo diic không xác djnh theo cAp d6 tai  các trung tam dâo tao  bi duOng; 
- Huân 1uyn an toàn, ve sinh lao dng; 
- Dào tao nghip vii thit U cong trInh giao thông; 
- Dào tao nghip vii tu vAn giám sat xây dung cong trinh giao thông; 
- Dao tao  chuyn giao cOng nghe xây dirng cong trInh giao thông; 
- Dào tao  nghip vu dAu thu; 
- Dào tao  nghip vii lap dir toán, dánh giá dir an dAu tu; 
- Dào tao thI nghim viên dung b; 
- Day may tInh; 
- Day ngo?i ngit; 
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- Dào t?o  ky nãng dam thoai, ky nãng nói truâc cong chUng; 

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

- Dào tao  ky nãng phát trin Ca nhân, phát trin ban than. 

2.2 Dja bàn kinh doanh: Trong pham vi toàn quôc, chü dng tim kim thj trithng, 
khách hang và giao kêt hop dong vâi các dôi tác trong và ngoài nuâc. 

3. Thông tin ve^ mô hInh quãn tr!,  to chfrc kinh doanh vã bq̂ may quãn Iy': 

- Mo hInh quãn trj: Dai  hi dng co^ dông, Hi dng quàn trj, Ban Kim soát, Ban 
Tong giám doe. 

- Ccr cu b6 may quãn 1: Ban Tng giám dc - 06 phông quãn 1 - 07 Trung tam san 
xuât —02 chi nhánh hach  toãn phii thuc. 

- Các cong ty con: Hoat dng trong lTnh virc ti.r vn xay drng 

TT Ten doii vi tha chi 
,' Von dieu le • 

(dong) 
Ty le 

nam giir 

Cong ty cô phAn Tu vn Si 278 M Ton Dirc Thing, 
1 thiêt ké Câu iOn - ham phumg I-lang Bet, qun Dông Da, 15.000.000.000 51,00% 

thành ph -0 Ha Ni.  

Cong ty c phtn Tix vtn S 278 Ph Ton DOe Thing, 
2 thit kê Du&ng b. phix?mg Hang Bet, qun Dông 15.000.000.000 51,00% 

Da, thành phô Ha Ni  

Cong ty cô ph .n Tu vn S6 278 M Ton DOc Thng, 
3 thiêt kê Câu dithng. phung Hang Bet, qun Dông 9.050.000.000 50,96% 

Da, thành phô Ha Ni  

Cong ty c ph An Tuvn S 278 PhOA Ton DOe Thing, 
4 xây dirng Cáng - thrOng phixing Hang Bet, quân Dông 10.746.250.000 51,00% 

thüy Da, thành phô Ha Ni  
Cong ty cphn Ti.r vn S6 278 PM Ton DOe Thing, 

5 thiêt kê Kiêm djnh và phuOng Hang Bet, qun Dông 10.580.000.000 65,43% 
Dja ky thut Da, thành phô Ha Ni  

Cong ty cô phân Tu vn 29/57 pM Khuong Ha,  phix&ng 
6 thiêt kê My drng Giao Khuang Dinh, quãn Thanh Xuân, 6.000.000.000 51,60% 

thông ThOy thành phô Ha Ni  

Cong ty c6 phn Tu vn Si 278 PM TOn DOe Thing, 
7 xây dirng Cong trInh phu&ng Hang Bt, quQn Dông 15.000.000.000 51,00% 

giao thông 2 Da, thành phO Ha Ni  
Cong ty c phn Tu vn s 2 dumg L Ninh, thành pM 

8 thiêt kê Giao thông vn Vinh, Tinh Ngh6 An 6.500.000.000 51,00% 
tái4 

Cong ty co^ ph An Tu vn So 229 dir?mg TruOng Chinh, 
9 xây dimg Cong trInh phtx&ng An Khê, qun Thanh 15.000.000.000 51,00% 

giao thông 5 Khê, thành ph OA Dà Nâng  

Cong ty tu vn cOng Phông 301, tOa nhà Dl 0 phithng 
10 trInh Châu A - Thai Giáng VO, qun Ba Dinh, Thành 6.800.000.000 67,26% 

Binh Di.nmg phô Ha Ni  



Mo hInh to chfrc: 

1101 BONG QUAN TRJ 
	

BAN KIEM SOAT 
(Gm 5 thành Ain) 
	

(Gim 3 thành viên) 

BAN TONG GIAM nOc 
(1 TGI) +4 PTG1) 

KHOI QUAN LV 

Gôm 6 phOng: 

1) PhOng To^ ch(rc can be-Lao dng 
2) PhOng Quán I kinh doanh 
3) PhOng Tài chInh ke^ toán 
4) PhOng Ke^ hoch dAu thu 
5) PhOng Quán I' cht hsqng và Nghiên 

ctru phát trin 
Van phOng Tng cOng ty 

KIlO! SAN XUAT 

;om 7 Trung tâm+2 Chi nhánh: 

) Trung tam Tu vn Qu6c t 
) Trung tam Kt cu cong trInh 
) Trung tam Dtr&ng b & san bay 
) Trung tam Tu vn giám sat 
) Trung tam So^ 1iu cor ban 
) Trung tam môi tru&ng; 
) Trung tam TVCT St - BO 
) Cong ty TVTK Kin triic xây dirng 
) Chi nhánh tai TP H05  Chi Minh 

CONG TY CON 

ôm lOCôngty: 

1) Cong ty co^ ph fin Ttr vin thit U CAu Ian - hAm 
2) Cong ty co^ ph An T.r vAn thit U DLthng b 
3) Cong ty co^ ph fin Ttr vAn thit U CAu dithng 
4) Cong ty co^ phAn Tir vAn xây dmg Cáng-DLT?Yng thily 
5) Cong ty co^ phAn Ttr vAn thit U Kim djnh và Dja k thut 
6) Cong ty c6 ph fin TLr vAn thit ke^ Xây dirng Giao thông Thüy 
7) COng ty co^ ph An Ti.r vin xây drng Cong trInh giao thông 2 
8) COng ty c' phAn Tu vAn thit ke^ Giao thông 4n tái 4 
9) Cong ty c ô ph An Tti vAn xây dirng Cong trInh giao thông 5 

10) COng ty Ttc vAn cong trInh Châu A - Thai Binh dinmg 



4. Dinh hu&ng phát trin: 
(1) Sfr ménh: Khâi tao giá trj bn vng cüa mi cong trInh xay dung. 
(2) Tm nhIn: Gifr ving vi trI tu van xây drng hang däu tai  Vit Nam, vuo'n tam khu 

virc Va quôc tê. 
(3) Giá trl ct IOi: Dc lp - Sang tao - Trung th%rc - Trách nhim 
(4) Quan diem phát triên 

- Tp trung phát trin nganh nghe truyn thong, ma rng ngành nghe^ kinh doanh mt 
cách hop l, dam bào hiu qua. 

- Phát trin kinh doanh gn chit vOi phát trin ngun nhân lirc cht hrçing cao, üng 
diing sang tao  cong ngh6 hin dai, không ngirng cài tiên dôi mai phucmg thirc quãn 
trj doanh nghip. 

- Ly chit luçmg san phm và djch vii, tInh chuyên nghip, dao  dtrc ngh nghip cüa 
k5 su tu vAn lam nên tang phát triên, tao  nên sir khác bit, dc dáo trong môi san 
phAm djch vii. 

- Day manh  khai thác thj truang trong nuàc di dôi vài vic ma rng quan he hcp tác, 
phát trin thj tnrang khu virc và quôc tê. 

- Duy trI, phát trin van hóa doanh nghip. 

(4) Mic tiêu tong quit. 
TED! là nhóm Cong ty tu vAn hoat dng da nganh, trong do Cong ty me là ht nhân 

diêu phôi ye chiên 1uc, cong nghe và von; tiêp tiic phãt triên ben vung, dn dâu trong thj 
tnthng tu van dâu tu, tu van xây dung kêt câu ha tang giao thông, xây dirng thung hiu tu 
van manh  ye ha tang do th, cong nghip, thüy lqi và môi truang. 

5. Các rüi ro: 
- Rñi ro ve thj truang: Vâi xu huang canh tranh ngày càng gay gAt, rüi ro ve thj tnrang 

luôn duc dánh giá a müc Q rat cao. Dé ngàn ngüa ãnh huâng cüa rüi ro nay dn 
vic giãm süt tôc Q tang truàng và phát triên ben vng cüa TEDI, Tng cong ty 
dang thc hin miic tiêu chiên luqc duy trI vi tri hang dâu trong lTnh viic tu vAn ha 
tang GTVT, dr báo thj truang, dánh giá dôi thu canh  tranh, gia tang li the canh 
tranh cña Tong cOng ty thông qua chat lung, tiên Q và lam tang Q hài lông cüa 
khách hang. 

- Rüi ro tài chinh: Sr thay di chñ trirnng dâu tu vào ccr sâ ha tang GTVT cüa Nhà 
nuâc, cac dja phung, các nhà dâu tu BOT, BT, PPP, ODA ành huâng trrc tip dn 
nguOn cOng vic và nguOn von kinh doanh cüa Tong cong ty. Giài phap khäc phiic là 
tn thu kinh phi, tang cu?ing cong tác dOi chiêu và thu hôi cong n, trIch lp dir 
phông các cong trInh có Q rüi ro cao. 

- RUi no ve ngun nhân hrc: Ngun 1irc chü yu cüa doanh nghip tu vAn là di ngü k 
su chuyên gia chü nhim tng the, chü nhim du an, chU tri hang miic v.v... Rüi ro 
ye nguôn nhân lc chinh là sir chãy máu chat xãm do djch chuyên cüa thj tnu&ng lao 
dng. Giãi pháp khãc phitc là hoàn thin cãc chinh sach däi ng6 nguai lao dng nhu 
tuyên dung, tiên lumg, tién thuang, dào tao,  thi dua khen thuang, diêu kin phát 
tniên nãng lirc chuyên môn, nghê nghip v.v... dê duy tri và thu hñt lao dng có chat 
luçmg cao, chuyên gia dâu nganh, tránh cháy mau chat xám. 

- Rüi no ve mOi truông: Các cOng trInh GTGT gAn lin vài môi truang và dai sng dan 
sinh. TEDI luOn dt tiéu chi thiêt kê dam bão tInh ben vng cüa cOng tninh, khOng 
ãnh huang den mOi trtthng và hoat dng sinh hoat cüa dan cu khu v?c  ánh huang. 

7 



II. TInh hInh hoat dng trong nãm 2020: 

1. TInh hlnh hoit dng sin xuãt kinh doanh: 

NhIn chung, kt qua nAm 2019 toàn Tng Cong ty hoàn thành vuçYt mirc ke^ hoach 
nãm diiçic Dai  hi dong cô dong thông qua. Mt so chi tiêu hcp nhât chü yu nhu sau: 

- Tng doanh thu dat 868,989 t dng, vuçt 9 % so vth ke hoach näm. 
- Li nhun truâc thug dtt 53,074 t' dng, bang 101% ke^ hoach näm. 

- Lci nhun sau thu dat 44,167 t dng, bang 105% ke hoach nàm 

- Läi co bàn trên c6 phiu dtt 2.447 dng!CP, bang 141% ke hoach näm 

- Tong mirc dau tu TSCD là 7,816 t)' dng, bang 59,5% ke hotch näm. 

Kt qua th?c hin các chi tiêu chInh duçic the^ hin trong bang dui day: 
Dorn vi tInh. Triéu ding  

TT CM tiêu Thirc hin 
2019 

Ke hoach 
2020 

Thrc hiên 
2020 

T 1 % 
TH 

2019  

T' I % 
KH 2020 

I Tong doanh thu 881.713 800.000 868.989 98,6 108,6 
2 LoinhuntruOcthu 54.263 52.536 53.074 97,8 101,0 
3 Lqinhun sau thuê 42.807 42.099 44.167 103,2 104,9 

3.1 1 - CpCtymç 29.151 28.985 31.235 107,1 107,8 
3.2 - CD ko kkm soát 13.656 13.114 12.932 94,7 98,6 
4 Lãicobãntrêncô 

1.749 
ph 8u (dong/CP)  1.732 2.447 139,9 141,3 

5 Tôngmtrcdâutu 8.361 13.141 7.816 93,5 59,5 
- Sãnphâm: 

Näm 2020, toàn Tng cong ty tham gia dij thau 404 gói thAu (khong bao gm h 0̂ si 
quan tam, chào giá và chi djnh thâu rCit g9n), trong do bao gôrn 112 gói theo hInh 
thirc chi djnh thâu (chiêm 28%), 292 gOi theo hlnh thüc dâu thâu canh  tranh (chiêm 
72%). Trong hInh thirc dâu thâu canh tranh, t' l trüng thâu dat  80%, trut thâ 16%, 
dang dçii kêt qua 4%. Näm 2020 dã ghi nhn con so vuçYt btc dôi vâi dâu thâu qua 
mng so vài tOng gói thâu, chiêm t3 1 53%. 

Toàn Tng cOng ty dä k k& duçic trên 449 hçp dngvà phii liic hçp dng vâi giá trj 
khoãng 1.036 t' dông. Ben canh  các ngành nghê truyên thông, Tong cong ty dã buc 
dâu khai thác mt so linh virc cO nhiêu khâi sac nhu: KS, TK, TVGS ha tang ky thut 
các khu do thj, khu cOng nghip; hang không; ngành nOng nghip (cáng Ca Va khu 
tránh trü bào), ngành thüy lçii (dê, kè); ngành näng hrcng (din gió, din mat tthi); 
di.thng sat do thj. 

Ngãnh Dung b6 chim 51% và ngun von ngân sách (B6 GTVT - Sâ GTVT) 
chiêm 71,6% giá tr j  ho dông k két. 

- Thj tnthng: 

Tng Cong ty tip tiic khang djnh vai trO tu vn hang dau da nganh ha tang GTVT 
cUa Vit Nam: 

- W linh virc hang khOng: Tham gia tu vn KS, lap TKBVTC, d toán Dir an cal tao 
nâng cAp dung cAt ha cánh, dung lan san bay Quôc tê Ni Bài và Tan Son Nhât và 
Ldp  BC NCKT san bay Dông Hài (Quang Binh); 

- V linh virc du&ng sAt và dtthng sAt do thj: Tham gia btràc BVTC cüa 03 du an 
thuc dir an cãi tao  nâng cap dung sat Ha Ni -TP HCM; Ldp BC NCTKT Tuyên 
Dung sat do thj so s, TP.HCM. 
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-LA dun vi tu van duy nhAt tham gia lp quy hoch ngành quc gia ve kt cAu ht 
tang day dü 5 lTnh virc. 

- Trong linh virc ho p tác vâi các tu van nuàc ngoài, TED! duçc Lien danh Cong ty 
thuung mi Dâu khi Lao và Cong ty CP Up doàn dâu tu HT Vit Nam lira chçn là 
Tu van th%rc hin khão sat, lp BCNCTKT, BCNCKT dir an dithng sat Mi Gia Vflng 
Ang vOi giá trj hqp dong là 35 tç'  dong. Cong ty Me triên khai lien danh vài mt so 
nhà thAu tu van nuâc ngoài tham gia dr thâu gói thâu TVGS Tiêu dr an do tlij Tinh 
Gia Thanh HOa (von WB), gói thâu h6 trçi ky thut tuyên tránh Long Xuyên (von 
ADB). Dac  bit, ln dAu tiên TEDI tham gia dr thâu gói thâu liz van giám sat ti thj 
tnring mâi tai Quoc dâo Solomon (lien danh vâi tu van Katahira) 

2. To chiic và nhân sr: 

- Danh sách Ban diu hành: 

TT Ho và ten Tom tat ly Ijch 
SCPs& T1s& 

hü'u hfruCP 
Phó ChU tjch HDQT kiêm Tng giám dc 
TEDI. Tt nghip Thtc sy Cong trInh Giao 
thông tai Vit Nam. Co trên 30 nãm kinh 
nghim trong thit keA cong trInh cAu, hAm. 

Phm HUu Sun Dixçc b6 nhim là Tng giám dc TEDI nãm 1.062.350 8,499% 
2007, là mt trong nhüng chuyên gia dAu 
ngành cAu - hAm cüa Vit Nam. Näm 2015 
duçic vinh danh trong Top 10 doanh nhân tiêu 
biu cüa Viêt Nam.  
Uy viên HDQT kiêm Phó Tng giám dc 
TED!. Tot nghip Thc sy CAu - HAm tai  Vit 
Nam; có trên 25 näm kinh nghim trongthiêt 

2 D Minh Dung 
ke^ các cong trInh cAu, hAm, trãi qua nhiêu vi 

166.940 1,336% 
trI chü chôt cUa TEDI truOc khi di.ryc b 
nhim Phó Tng giám dc näm 2010; la' mt 
trong nhung chuyên gia dAu ngành cAu - hAm 
cüaViêtNam.  
Phó Tng giám dc TED!. Tt nghip K5' su 

NguynTrung kt cAu tai Tip Khc. Co trên 20 nãm kinh 
48.300 0,386% 

Hong nghim trong thit kê các cong trInh cAu - 
ham.  
Phó Tng giám dc TEDI; Thc s5 xây drng 
cAu dung; Co trên 20 näm kinh nghim trong 

4 Dào NgQc Vinh thit ké các cong trmnh cAu, hAm; trâi qua nhiu 117.700 0,942% 
vi trI chü chM cüa TEDI truOc khi du?c b 
nhim Phó Tng gidm d6c tháng 10/2017;  
Phó Tng giám dOc TED! tü 01/10/2018. Thc 

NguynMnh 
s5 cOng trInh giao thông. Co trên 20 näm kinh 

150.000 1,200% Ha nghim trong thit ke các cOng trInh dung 
dungb.  
K8 toán tri.thng TED!. Thtc sy tài chInh tti 

6 
Truong Minh M5. Co trên 20 näm kinh nghim trong 11th 

80.000 0,640% Sun virc tài chInh, ke toán. Dugc bô thim kê toán 
trithng TEDI tir 01/12/2018.  

- Nhng thay dôi trong Ban diêu hành: KhOng 

- S6^ luçmg can b, nhân viên: Tng so^ lao dng toàn Tng Cong ty thai dim 
31/12/2020 là 1.618 ngui'Yi (341 nU). 



Ccr cu: Lao dng quãn l, phiic vii chim 19,6%; lao dng san xut chim 0,4%; 
Lao dng có trInh d dai  hoc tr& len chiêm 86,9%, trong dO Thac s - Tien s chiêm 
10,3% tong so lao dng; 27,1% tong so lao dng dam nhn chüc danh tr chü trI hang 
m1ic KSTK tth len. 

Chuyên ngành duçc dào tto nhiu nhAt là Cu dung, tip theo là cac chuyên nganh: 
Xây dung giao thong, Dja chat Cong trInh, Träc Dja... 
Tng so chrng chi hành nghê tu van các chuyên ngành là 966 chirng chi, gôm 602 
chirng chi hang I, 223 hang II và 141 hang III. 
Bin dng nhân lirc: Tuyên ding: 220 ngui; thOi vic: 187 ngui; Nghi huu: 26 
ngithi; Tong nhân lirc tang: 7 ngthi. 
Cong tác bi nhim: Tong so can b6 là 299 ngui, trong dO bô nhim mâi 30 ngu?i, 
giàm 9 nguâi (nghi huu, thôi vic). 155 ngithi duçic nâng lwing, nâng bc và chuyên 
chi.'rc danh. 

Ban hành Quy chê Thi dua - Khen thuing và cp nht bô sung Quy chê Tiên lwmg 
- Tiên thithng. 

3. TInh hInh du tur, tInh hInh thirc hin các dir an: 

a) Các khoán dtu tir lan: 
- Dâu tu XDCB: Chü yêu süa chila thuing xuyên, nâng cap phOng lam vic. 

- DAu tu mua sm TSCD: Trong näm 2020 Tng cong ty dã th?c hin du tu XDCB, 
rnua sam tài san cô djnh vâi tong rnt'rc dâu tu là 7,816 t dông, tap trung vào mua 
sam may mOe thiêt bj khão sat thiêt kê hin dai  và phân mêm khão sat thit k 
chuyên dung. 

b) Các cOng ty con, cong ty lien kt: 

- Du tu vào cong ty con: So^ cong ty con thyi dim 31/12/2020 là 10 cOng ty. 

Hiu qua du tis vn vào cong ty con: Kt qua san xuât kinh doanh nãm 2020 can 
các cOng ty con du có lãi, bão toàn von dâu tu. Tong giã trj dâu tu vào 10 cong ty 
con thñ diem 31/12/2020 là 58,6 t dông. Doanh thu tài chInh näm 2020 tü cô tue 
và lçii nhuan duçic chia cüa các cong ty con và cong ty lien kêt là 8,895 t dông, dat 
15,2% On dâu tu. 

Theo phuing an phân phôi lçii nhun sau thud näm 2020 cüa các cong ty con trInh 
DHDCD thông qua tai  cuc hp thu?mg niên nãm 2021, CO tirc nãrn 2020 các cong ty 
con phãi trã COng ty me là 9,927 t3' dông, dat 15,67% von dâu tu vào cong ty con. 

4. TInh hInh tài chInh: 
a) Tin/i kIn/i tài dim/i: 

Don vi Elnh: Triêu thn 
Chi tiêu tài chInh Näm 2019 Näm 2020 - T lé % 

Tnggiátrjtàisán 888.616 886.846 99,8 
Doanhthuthuân 872.527 860.541 98,6 
Lai nhuntrhotdngkinhdoanh 55.309 53.852 97,4 
Lai nhuân khác (1.046) (778) - 
Lai nhuântruâcthu 54.263 53.074 97,8 
Li nhu.n sau thud 42.807 44.167 103,2 
Ty lé loi nhuân trã c6 tirc 43,8% 43.9% 10012 

b) Các c/il lieu lài chIn/i chüytu 
CM tiêu tài chInh Näm 2019 Näm 2020 Ty I % 

1. CM tiêu ve khã näng thanh toán 
- H so thanh toán ngän han 1,25 1,28 102 
(Tài san ngãn han/Nci  ngãn han) 
- H so thanh toán nhanh 0,82 0,80 98 
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Chi tiêu tài chInh Näm 2019 Näm 2020 Ty l % 
(Tài san ngAn han - hang ton kho)/Ng ngn han  

2. Chi tiêu ve"cor cu vn: 
- He so nç / TOng tài san 0,73 0,71 97 
- He so no / Von chü si hthi 2,67 2,49 93 

3. Chi lieu v nang Iijc hot dng: 
-VOng quay hang ton kho 2,41 2,18 90 

(Giá von hang bánl Hang ton kho) 
- Vông quay tong tài san 0,98 0,97 99 
(Doanh thu thuânl Tong tài san bInh quan)  
4. Chi tiêu v khã näng sinh lôi: 
- He so Li nhun sau thuê/Doanh thu thuân 4,9% 5,1% 104 
- He so Lçi nhun sau thué/ Von chü sâ hru 17,7% 17,4% 98 
- He so Li nhun sau thuê/ Tong tài san 4,8% 5,0% 104 
- He so Lçi nhun tir hott dng kinh doanhl Doanh 6,3% 6,3% 100 
thu thuân  

5. Cor cu c0^ dông, thay di von du fir cüa chü s& hfru 

a) CEip1,n: 
- Tong socôphân: 12.500.000 CP 

- Loai cô  phn dang 1uu hành: Ph o^ thông 

- So luqng c6 phn chuyn nhrçing tir do: 11.167.600 CP (89,5%) 

- So luçmg c6 phn bj han  ch8 chuyn nhuçrng: 1.332.400 CP (10,5%) 

b) Co cu cJ €tông: 
- Co câu cO dong th?i diem 31/12/2020 nhir sau: 

TT Din giãi 

Du nãm Cui ky  
So 

hrqng co 
dông 

T 	lê s0 
- hiru /o 

S? CO  
phan so 

hfru (CP) 

S hrçng 
Co dong 

T 	le-  s& 
hiru /o 

S c 
phan so 

hu'u (CP) 
I. Co dông t6 chuc 4 30,148 3.768.500 4 25,148 3.143.500 
I Cong ty OCG 1 20,262 2.532.750 1 20,262 2.532.750 
2 FECON S&C 1 9,350 1.168.750 1 4,350 543.750 

3 Cong doàn TED! 1 0,280 35.000 1 0,280 35.000 

4 Cong ty TVP 1 0,256 32.000 1 0,256 32.000 

II. Codông Ca nhân 326 69,852 8.73 1.500 320 74,852 9.356.500 
1 O.PhmTrungThành 1 20,762 2.595.300 1 25,762 3.220.300 

2 O. Phm HUu San 1 8,499 1.062.350 1 8,499 1.062.350 

3 CdOngkhác 324 40,591 5.073.850 318 40,591 5.073.850 
Cong 330 100,000 12.500.000 324 100,000 12.500.000 

- Danh sách c dông nm giU trên 5% vn diu l thOri dim báo cáo: 

TT Ten c dông T 1 sr hü'u (%) S 	co phn s& hfi'u (CP) 
1 Oriental Consultants Global (OCG) 20,262 2.532.750 

Ong Pham Hru San 8,499 1.062.350 
3 OngPhmTrungThanh 25,762 3.220.300 

Cong 54,523 6.815.400 

- Các biên dng cô dông trong nAm: Trong näm 2020 dä hoàn thin thU ttc chuyên 
nhirçrng cho 42 cO dOng vâi tong so 2.012.410 co-  ph-an, trong dO cO dong FECON 



S&C dä chuyn nhuçing 625.000 c6 phn (5% VDL) cho C6 dông Phm Trung 
Thành. 

c) flnh hlnh thay d6i v6n tâu twcüa Chü söl,fru: 
- Chaobánc6phnracongchnng: Không 

- Chào ban c6 phn riêng lé: 	Không 

- Chuyn d6i trái phiu: 	Không 

- Chuyn d6i chirng quyn: 	Khong 

- Phát hành c6 phiu ththng: 	Khong 

- Trá c6 tire bang c6 phiu: 	Không 

d) Giao djch c6 phiEu qu9: 	Không 

e) Các chfrng khodn khác: 	Khong 

6. Báo cáo tic dng lien quan dn môi trtro'ng và xä hi cüa Tong cong ty: 
6.1 Tác ct3ng len môi truong (GHG) tryc tiêp và gián tiêp: 

- Tác dng len môi triRing cña T6ng cong ty là hott dng cüa may diu hOa khong khI 
tai các phOng lam vic. 

- Các sang kin và bin pháp giárn thiu thai khI nhà kInh: Htn che^ sir ding may diu 
hôa không khI, vira tiêt kim din vira giám thiéu thai khI nhà kIrih. 

6.2 Quan 1f ngun nguyen vjut lieu: 
a) T6ng li.rçing nguyen vt lieu duçic sir dung de^ san xut và dóng gói các san phm 

và djch vi chInh cüa Tong cong ty trong näm: 76,827 t dong. 

b) Báo cáo t l phn tram nguyen vt lieu thr(ic tái che^ thrqc sir diing de^ san xuAt san 
phâm và djch vii cüa Tong cong ty: Khong 

6.3 Tiêu thy nàng lwing: 
a) Nang luçrng tiêu th%i tnrc tip và gián tip: 1.509.208 s6 din. 

b) Nang hrçic tit kim di.rçc thông qua các sang kin sir ding näng hx(ng hiu qua: 

c) Các báo cáo sang kin tit kim näng hrçing (cung dtp các san phm và djch vi tit 
kim näng luçmg hotc sir dung näng h.rqng tái tto); báo cáo két qua cüa các sang kiên nay: 
Han die tOi da sir ding các thiêt bj din, vira tiêt kim näng hrcrng vira tiêt kim chi phi. 

6.4 Tiêu lily nzthc: (Mrc tiêu thy nithc cla các hogt d$ng kinh doanh trong nám) 

a) Ngu6n cung cp nuirc và h.rçng nuirc sir ding: 13.643 kh6i nu(yc sach 

b) T le phan tram và t6ng h.rçrng nuirc tái che^ va tái sir diing: Khong 

6.5 Tuân thüphdp luIt vj báo ve môi tru'öng: 
a) s6 lAn bj xir pht vi phm do không tuân thir 1ut pháp va cac quy djnh ve^ môi 

tririrng: Không 

b) T6ng s6 tin do bj xir phat vi pham do không tuân thir Lust pháp và các quy djnh v 
mOi truing: Không 

6.6 ChIn/i sad, lien quan dn ngwôi lao ct3ng: 

a) s6 hrcing Lao dng, mirc hang trung bInh d6i vii nguOri lao dOng: 

- s6 hrçmg lao dng: 1.618 nguii 

- Mire thu nhp bInh quân: 13,2 triu d6ng/thang/ngu6i 

b) Chinh sách Lao dng nhAm dam bão sire khóe, an toàn và phUc lçii cüa nguii lao 
dng: 

- Chi cho bão W lao dng, trang phc cong sir theo quy djnh 5 triu/ngtthi; t6 chirc h9c 
an toàn Lao dng hang nàm cho nguii lao dng tai  hin truing va to chirc nghi mat 
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hang nãm, tang qua sinh nht, thuâng danh hiu thi dua và thucng näng suit, thãnh 
tIch dt xuât cho Ngri lao dng vâi tong s6 chi quy khen thi.thng phüc lçii là 13,223 
t' dông; 

- Di sngvtt chAt, tinh than cüa ngizi lao dng luôn dizçc quan tam. Phi hçip chat 
chë vài to chirc cOng doàn, doàn thanh niên to chc nhiêu hot dng dé chäm lo di 
song vt chat, tinh than cüa ngui lao dng nhu: thäm hOi, hiêu hg', tang qua sinh 
nht, giãi quyêt chê Q trçi cap khó khän; tham gia các hoat dng phong trào do dja 
phirang, nganh t6 chiIrc; Hi khOe truyên thông TEDI 2020; các hoat dng cüa lao 
dng ntr nhân các ngày k nim 8/3, 28/6 và 20/10 trong phong trào phii ntl "GiOi 
vic ntthc, dam vic nhà"; hott dng "TInh nguyen müa he", "Tmnh nguyen mUa 
dng" cüa Doàn thanh niên, v.v...... 
Thông qua các hoat dng nay, Ngthi lao dng có co hi giao luu, tái tao src lao 
dông, tao  net van hóa doanh nghip cüa TEDI, gän kêt ngthi lao dng vâi doanh 
nghip hon. 

c) Hoat dng dào tao  ngthi lao dng: Tng Cong ty dã cü 329 hxçt can b, ky six tham 
gia các khóa dào tao,  tap huân nâng cao trinh d6 quán l, chuyên mon nghip vii, ky nàng 
mm, cap nht chInh sách mài, tham quan hoc tip,... trong do dào tao  thac sy là 30 ngithi. 

- So gi6r dâo tao  trung bInh mi näm, theo nhân viên và theo phân loai nhân viên: 02 
ngày/ngu?ii. Chü yeu ap dung hinh thtrc tr dào tao. 

- Các chuong trinh phát trin k5 nãng và hoc tp lien tic de M trçl ngui lao dng dam 
bão CO vic lam và phát triên sir nghip: Dào tao tai ch6 qua cong vic vâi quy trinh 
dào tao  cu the: 5 nãm dâu dào to ky six ho trçi thiêt ke; sau 5 nãrn có khã näng chü trI 
duçic hang mvc  khão sat thiêt kê, sau 10 nàm có the dam nhim chic danh chñ nhim 
dir an; dào tao  qua tharn quan h9c tp các cong trinh dang thi cong trong nuâc vào 
ntrâc ngoài; dào tao  ngän  han  ye các ky näng thuyêt trinh, ky näng lp báo cao, cap 
nht quy trinh quy pham thiêt kê, chInh sách cüa Nhà nuc lien quan dn xây drng 
co bàn, v.v...; ho trq tâi 20% tiên krong chirc danh hang tháng de ngu?i lao dng tir 
dào tao nâng cao trinh d6 chuyên môn, ngoi ng, tin hoc, v.v... 

6.7 Bdo cáo lien quan dn lrách nliim di vöi cjng itng dja phu'ong: 
Tong cOng ty luOn thc hin t& chInh sách xã hi, tfr thin. Trong nãm 2020, Tng 

sO dã chi cOng tác xã hi tii thin là 388,6 triu dOng, gOm các hoat dngnhix: H6 trV phông 
chOng djch COVID-19 và dOng bào bj han  han xâm nhp man;  tang sO tiêt kim cho các gia 
dInh chInh sách; hO trcán b6 NLD bj ãnh hung djch COVID-19, thit hai bão lü mien 
Trung; M tra üng h6 dOng bào bj thit hai  do bào lü tinh Quàng Trj, h6 tra NLD và than 
nhan NLD bj mac bnh hiêm ngheo ;v.v 

Hang näm t6 chüc trao hoc bng cho sinh viên các trlxmg Dai  h9c My drng, Dai 
h9c Giao thOng, Di hoc COng nghe giao thOng van  tãi; M trg cOng tác quân sir, dan quan tir 
v, hoat dng van hOa the thao cüa dja phuong, v.v... 

6.8 Báo cáo lien quan dtn hoat d5ng thi trithng vn xanh theo /uthng dan cáa UB 
CKNN: Khong 

III. Bäo cáo và dánh giá cüa Ban Tng giám dc: 
1. Dinh giá kt qua hoat dng san xut kinh doanh: 

Näm 2020 là nàm thu hai Nhim kS'II  (2019-2024) cUa Tng cOng ty. Mac  dü cO 
khO khãn trong phát triên thi trtning, tim kiêm nguôn cOng vic, dac  bit là ánh hung cUa 
dai djch COVID- 19 và thiên tai lü litt mien Trung, nhung vâi n6 lc cüa Ban diêu hành và 
toàn the can b, ngu1i lao dng, TOng cOng ty dã tiêp can  thi trl.r&ng mài ODA, thi tru&ng 
nuâc ngoài, thi trithng von BOT, v.v... dam bão nguOn cong vic cho näm 2020 Va gOi dau 
cho nAm 2021. 
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Ban Tng giám d6c dánh giá k& qua san xutt kinh doanh hoàn thành vuçit mirc cac 
chi tiéu ké hoach dixcyc Dai hôi dông cô dông va Hôi dông quan tri glao, toan he thông co sty 
chuyên biên tIch circ ye quan trj doanh nghip, h thông quy chê quy dinh ni b ducic hoàn 
thin, cong tác tái Co CâU tO chirc và nguOn li:rc dat duçic kêt qua kha quan. 

Máng kinh doanh c& lOi cung cp djch vi:i  tu vAn kháo sat thi& ke cOng trinh Co sâ 
ha tng GTVT vn dt di.rc mi:rc tang trithng kha quan trong diêu kin canh  tranh ngày 
càng gay gAt vi vic (1) duy trI môi quan he ben chat vài các khách hang truyên thông tr 
BO GTVT tài các Sâ GTVT tinh/ thành phô (2) in& rng mOi quan he vi các CH dâu tu 
BOT, Nhà thâu thi công; (3) ma rng thj truang nuâc ngoài vâi Lao, Myamar va thj twang 
ODA vâi JICA Nht Bàn; (4) xây dung và phát triên nganh duang sat, san bay, din giO, 
diên mjt tthi, khu cOng nghip, 

Trén Co sâ do, Ban Tng giám dc có nhüng dánh giá cu the ve hoat dng san xuAt 
kinh doanh näm 2020 de^ lam can cir xây drng kê hoach kinh doanh närn 2021 nhu sau: 

- Tong doanh thu hop nhAt dat  868,989 tS dng, bang 109% ke hoach. 

- Lçii nhun truâc thud hop nhât dat  53,074 t dng, bang 101% Ke hoach. 

- Lçii nhutn sau thue hqp nhAt 44,167 t dng, dat  105% kê hoach. Lãi Co bàn trên c 
phiêu dat  2.447 dông, dat  141% kê hoach. 

- Tng chi phi phát sinh trong nãm 2020 là 840,697 t dng. Chi phi SXKD d& dang 
cuOi kS'  là 305,486 t dông. 

- Nghia vi:i vài ngân sách nhà nuâc, báo him xã hi, bão hirn y t& báo him thAt 
nghip: Tong cong ty thi:rc hin kê khai, np, quyêt toán các loai thud GTGT, TNDN, 
TNCN, tiên thuê dat, v.v... day dü, kip thii; không nçi BHXH, BHYT, BHTN. Tang 
phát sinh phâi np NSNN nàm 2020 là 81,857 t dông; tong so tiên dä np NSNN 
näm 2020 là 90,621 t dông; tong so tiên BHXH, BHYT, BHTN, KPCD phái np là 
31,548 t dông và dã np day dü theo quy djnh. 

2. TInh hInh tài chInh 
a) Tin/i /,ln/i tài san: 

- Co cAu tài san: Tnggiá trj tài san näm 2020 dat 886,846 t dng. Tài san ngAn han 
808,155 t dông, chiêm 91% tong giá trj tài san, tài san dài han  chiêm 9% tong giá trj 
tài san. 

+ Co cAu tài san ngAn han:  (i) Phâi thu ngAn han  343,055 t' dông, chim 38,7%; (ii) 
hang ton kho 303,032 t' dông, chiêm 34%; (iii) tiên và tuclng duong tiên 115,167 
t dông, chiêm 13%. 

+ Tài san dài han : (i) Giá trj cOn lai cUa TSCD là 70,307 ti', chiêm 89% tài san dài 
han; tài san dài han  khác là 7,503 t' dOng, chiem 10%. 

b) T,nh hlnh nçtphái Ira: 
- Nçi phai trâ dn thai dim 3 1/12/2020 là 633,093 t dng, bang 71% tng ngun von. 

Co câu: (i) Ncr ngan han:  99,6%; (ii) N dài han:  0,4%. 

- Von chü s& hüu thai dim 31/12/2020 là 253,753 t dng, bang 29% tng ngun yn. 
Co câu: (i) VOn gop cüa CSH: 49%; Li nhun sau thuê chua phân phOi: 19%; (iii) 
Lçii Ich cÔ dOng khOng kiem soát: 29%. 

- He so nçi phai trã trên vn chü s& hüu là 2,5 ian. 

3. Nhung cal tin vê  cor cu tô  chfrc, chmnh sách, quãn 1: 

Ve co cAu t6 chac: Các don vi thi:rc hin tái co cAu t6 chirc thông qua vic tinh giàn 
biên chê, tO chirc lai các don vi san xuât và cac phOng quan 1 dam bão g9n nhç, hoat 
dng hiu qua, tránh chông chéo. 
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- Ve chInh sách: Các don vi dä rd soát toàn din lai  he th6ng kim soát nôi  b, cap nht 
bô sung các quy chê quy djnh, trong dO tap trung vào Quy chê tiên lung - tin 
thung, Quy ché khoán san phâm, Quy chê tài chInh, Quy djnh djnh mirc chi tiêu ni 
b; ThOa uâc lao dng tp the, Ni quy lao dng, ... nhäm nâng cao hiu 1?c,  hiu 
qua quân trj doanh nghip. 

- ye quãn 1: Tng cong ty tang cuâng cong tác giám sat v6n dAu fix vào doanh nghip 
khác thông qua vic cr Ngix?i dui din phân von và Kiêm soát viên cüa Tong cong ty 
tham gia và giU chirc vii Chü tjch HDQT, Trithng ban kiêm soát, Ban Dieu hành các 
cOng ty con. 

4. Ke hoch phát trin trong turong Iai: 
* Cong tic sin xuât kinh doanh 
Thirc hin chin hrçic san xuât kinh doanh giai doan 2017-2026 và k hojch san xutt 

kinh doanh 5 näm 2019-2023 dä duçic DHDCD thông qua, Tong Cong ty phân dâu hoàn 
thành và hoàn thành kê hotch san xuât kinh doanh näm 2021 vfri các chi tiêu chü yeu nhu 
sau: 

- Tong doanh thu hop nhtt: 	 870,000 t dng 

- Lgi nhuin thirc hin truâc thu ho nhAt: 	 54,800 t dng 

- Lçii nhun sau thus: 	 44,442 t dng 

- Lãi co bàn trén c phiêu (LNST/CP hxu hành): 	2.450 dng/CP 

- Dâu tu mua sm MMTB, XDCB: 	 13,351 t dng 
* Phát trin thi trtro'ng 

- Tip tic di mài phucing thirc quáng bá, phát trien thuong hiu TEDI trênwebsite, 
Tp san KSTK, Brouchure, phuong tin thông tin dai  chüng, các bàn tin ngan, video 
giâi thiu dr an, sir kiin cüa TED! tài các Dôi tác nuàc ngoài, Nhà dâu tix, Chü dâu 
tu, các SO, Ban, Ngành, các tru?mg hoc có chuyen ngành lien quan dê các thông tin 
ye TED! duqc tuyên truyên rng rãi hon. Ni dung trang Web duçic cap nht d8 cun 
hUt, phong phU han nüa và dông nhât giüa phien bàn tieng Vit và tiêng Anh. 

- Tang cu?ing cong tác tip thj, rn1 rng thj trumg. Cài tin hiu qua hot dng 
marketing. Chuyen sâu ye mt so sin phâm dc thU hoc mt so thj trung có hiu 
qua. 

- Tang ciRrng ngun nhân lc mt sÔ vi tri de tang khã näng thâng thAu: Nhân sir  thirc 
hin các dir  an Du?rng sat, Durng sat do thj, San bay; Các ky six có khã nang tham 
gia thiet ke, giám sat các dir an von ODA tai Vit Nam, tai các nuâc khu virc 
ASEAN dam nhim các chUc danh DOng chU nhim dir  an, trçr l ky six thu?ng trU. 

- Tang cu?xng ky nang chun bj HSQT, HSDT khi tham gia các dir  an dAu thu quc t. 

- Duy tri và phát trin bn virng mi quan h vâi các di tác truyn thong cUng nhu 
tang cu?rng hop tác vài các dOi tác mài dê tim kiêm và t?o  nguOn cong vic On djnh; 
TIch c?c  khai thác các dir  an BOT, BT vài các nhà dâu tu rnnh (trong và ngoài 
nuâc), uu tiên tiep cn các dir  an lan nhi.r Dung cao tôc, Durng sat, San bay, Quy 
hoach càng biên, ththng thUy ni dja, v.v... 

- Ththng xuyên xem xét tInh uu tiên di vâi phàn khUc thj tru1ng dã ch9n d diu 
chinh cho phU hop; Trng buâc xây dung và phát trien sang mt so lTnh vvc  khác nhu 
thUy lvi,  nông nghip và phát trien nOng thOn, ha tang do thj - khu cong nghip, din 
giO, din mit trowifi, v.v... 

* Cong tic quãn tri doanh nghip: 
- Tiëp tiic hoàn thin quy ch& quy djnh quan trj ni b 
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- Dánh giá taj  ngun nhân 1rc, tinh gián biên che quán 1, nâng cao hiu qua hiu hxc 
quán 1; Thirc hành tiêt kim nhAm tiêt giãm chi phi quãn 1, hi giá thành san phâm; 
Thirc hin Chucmg trInh dào tao  nâng cao chat h.rqng nguôn nhân 1irc. 

- Cái tin hiu qua diu hãnh hoat dng SXKD nhm tao  ra san phArn có chit luçmg 
dip (ing tiên M yeu câu; Hop 1 hod he thong san phâm, mua them phân mêm mài dé 
üng ding cong nghe trong quãn 1, diêu hành. 

- Tip tVc  trin khai Chin krçc phát trin giai doan 2017-2026, chi dao  hoãn thành 
Chung trInh mvc  tiêu näm 2021. 

- Tang ci.thng cong tác quãn 1 vOn dAu tu tai  cOng ty con thông qua Ngithi dai  din 
phân von: i) Th%rc hin tái ccr câu toãn din (cong tic to chic can b, quãn trj doanh 
nghip, phát trién khoa hoc cOng ngh, dâo tao...)  mt sO cong ty con hoat dng kern 
hiu qua nhäm tang hiu qua dâu ti.r von, giãm thiéu rüi ro tài chInh; ii) Cp nht, 
diu chinh Quy chê phôi ho cip san xuât kinh doanh cüa nhóm cong ty TEDI cho phñ 
hap; iii) Kim soát ye tiêu chun, chat hrcmg, giá ca dôi vâi san phm djch vi darn 
báo tInh thông nhât trong toàn Tong cong ty; iv) Tiêp tiic tang ctthng cong tic kiêm 
soát ni b, cong tác giám sat tài chInh, kiêm soát rüi ro trong kinh doanh, rüi ro tài 
chInh ye nçi phâi thu khO dOi và ton that hang ton kho; v) Dê Cu nhân sir tham gia Hi 
dông quãn trj và Ban kiêm soát cüa các cong ty con tO chirc hop Dai  hi nhim kS'  IV 
(2021-2026). 

5. Giãi trInh cüa Ban Tong Giám thc di vói ' kin kim toán (nêu có): KhOng 

6. Báo cáo dánh giá lien quan dn trách nhim v môi tru*ng và xã hi cüa Tang 
côngty: 
a) Dinh giá lien quan dn các chi tiêu môi trueing (tiêu thu rnràc, nang luqng, rác 

thai ...): Sir dung tiêt kim din, nuàc. Không Co rãc thai gay ô nhim môi 
tri.r?Yng. 

b) Dánh giá lien quan dn van de ngu&i lao dng: Thirc hin tt các chInh sách chãm 
lo di sOng vt chat và tinh than cüa ngi.ri lao dng, dam bão cOng an vic lam, 
thu nhp On djnh, môi trithng lam vic dông thun, chuyên nghip. 

c) Dánh giá lien quan dn trách nhim cüa doanh nghip di vâi cong  dng dja 
phucing: Thrc hin tOt chInh sách xâ hi, quan tam dêncác hoat dng tir thin tai 
dja phi.rnng nai dOng trii sâ và các hoat dng vi cong dông theo chirnng trinh cüa 
Nhã ni.râc: TInh nguyen müa dông, TInh nguyen müa he, üng h6 dng bào bão hit 
mien Trung, dông bào dan tc vüng sâu, vüng xa, v.v.. CO trách nhim cao vOi 
cong dOng thông qua các san phâm djch vi hiu qua, tiêt kim, khOng lam ling 
phi tài san xã hi. 

IV. Dinh giá cüa Hi dng quail trl vex  hoat Ong cüa Tng cong ty: 
Tng cOng ty cUng các cOng ty con dä thrc hin rd soát cp nht b6 sung toãn din các 

quy chê quy djnh ni b, nâng cao hiu qua hiu hrc quan l diêu hành cüa Hi dOng quan 
trj và Ban länh do don vi; tO chCrc thirc hin Chiên luc phát trin giai doan 2017-2026 
theo djnh huâng phát triên chung; thirc hin tái co câu doanh nghip, tp trung xay dung 
nguOn nhân lirc cO chat luçng, dOi mâi diêu hânh vã quan trj doanh nghip, quan tarn chärn 
lo di sOng Nguâi lao dng cüng nhis dam bao quyén li cho các cO dOng. 

Các dir an do Tang cOng ty th?c hin darn bão chAt krng, tin d, dip üng yêu cu 
khách hang. Thuong hiu, uy tin cüa Tong cOng ty tiêp t11c duçic khang djnh, giành duçic tin 
nhim tir các khách hang và dOi tác. Các don vi dä duy tri và phát triên duc thj tru&ng, dam 
bão tang tnrung SXKD và hoàn thành kê hoach nam 2020. 
1. Dinh giá cüa HDQT ve^ các mat hoit dng cüa Tng Cong ty, trong do cO dánh giá 

lien quan dn trách nhim môi tru*ng vi xä hi: 
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• Nàm 2020, Ban lành do diu hành dä tp trung chi dto, barn sat chiing trinh miic tiêu 
de ra, kiém soát chi tiêu, tang cl.ring cong tác tim kiêm dg an mài, darn bão chit 1ung, tiën 
Q các dr an và an toàn lao dng. Thung hiu TED! tiêp tiic duçic Chü du tu và khách 
hang dánh giá cao, gift vUng và nâng cao uy tin tix van dâu ngânh trong linh virc thit ke ht 
tang GTVT Vit Nam. Buâc dâu hin thrc hóa chiên luçic trâ thành tix van dit trinh do khu 
viIc và quôc tê thông qua triên khai các d? an ODA và thj tmng nuàc ngoài (Lao, 
Myamar,...). 

Ve chi tiêu tàichinh: Tng giá trj tài san th?ii diem 31/12/2020 dt 886,846 t dng; 
Doanh,thu hop nhât: 868,989 t dOng, lçvi nhun hop nhât: 53,074 t dong, hoàn thành vixçit 
mirc kê hoch dã duçvc D?i  hi dông cO dong thông qua dâu nãrn. Hi dông quán trj dánh 
giá day là n6 1irc dáng ghi nhn cUa Ban diêu hành, Ngithi dai  din phan von, can b, ngui 
lao dng toàn Tng cong ty trong diêu kin gp rat nhiêu khó khan ye nguôn von dâu tu do 
chinh sách dâu fir cOng và ca chê nguôn von BOT, BT ... cüng nhu ánh huâng cüa djch 
bnh COVID- 19 và thiên tai Lu 1iit mien Trung. Ban diêu hành can tiép tic phát huy trong 
cOng tác phát triên thj trung, tim kiêm nguôn cOng vic, thirc hin tiêt kim chi phi, quãn 
l chi phi chat chë, hiu qua, tang tOi da lçii nhun và dam bão thu nhp cüa ngu?i lao dng. 

V A e phát trin thj trung: Trong môi tru?img canh  tranh gay gt cüa qua nhiu tu vAn vth 
chinh sách giãrn giá sâu, TEDI van gia duçic các khách hang truyên thông dông th?yi ma 
rng di.rçic sang các Nhà dâu tu BOT, các to chirc cho vay ODA, v.v... k kêt duçc nhiêu 
hcip dOng co gia tri kin, vrn tong gia tri hp dông dat 1.036 ty dOng Day la six n6 luc virnt 
bc cüa Ban diêu hành Tong cOng ty và các cOng ty con trong cong tác dâu thâu, tim kiêrn 
và phat triên thj trithng. 

Ve cong tác quán l tài chinh và quãn trj rüi ro: NhOm thu hi cOng no do Ban diu hành 
trrc tiêp chi dto dã tich circ trong cOng tac dOi chiêu, thu hôi cOng no, tn thu kinh phi, 
không dê phát sinh cOng no khO dOi, dam bão nguOn kinh phi cho hoat dng san xuât kinh 
doanh. Cong tac kiêm soat tinh hinh tài chinh tai  cac cOng ty con duc tang cu?ng thông 
qua cac Kim soat viên cüa TOng cong ty nhäm giám thiêu cac rüi ro ye tài chinh. 

V A e cOng bô thông tin và dam báo tinh mmli btch: Tng cOngty da thirc hin cong b 
thông tin theo dUng quy djnh cUa Uy ban Chirng khoán nhà ni.râc dOi vâi Cong ty dai  êhUng. 

Vtrach nhirn vâi cong dng: Th?c hin t& cOng tac xã hi, tir thin, chäm to dvi song 
vt chat và tinh than cho ngu?i lao dng. 

2. Dánh giá ella HDQT v hoyt dng cüa Ban Tng Giám dc: 
Ban Tng giám dc thirc hin dAy dU nhim vv và quyn han  theo dUng quy djnh cUa 

Diêu le To chic và hoat dng dUa TEDI và pháp lut hin hành. HOi  dông quan trj thirc hin 
chirc nàng kim tra, giam sat cOng tac diêu hành cUa Ban Tong giam doe thông qua cac bao 
cao djnh kS',  dt xuât và bao cao trrc tiêp tai cac cuc hop ella HDQT. 

Tng giam dôc và cac Phó Tng giarn dôc, Ke^ toán trurng, Nguai dai  din phAn vn tai 
cac cOng ty con có tinh than trách nhim cao trong cOng vic, cO sir phân cOng nhim vii cu 
th& duy tri tO chtrc các cuc hop giao ban san xuat hang thang, quy, cãc cuc h9p diu hành 
san xuât de có chi dao  kip thai, hiu qua. 

Ban Tng giam dc thirc hin dUng chuGng trinh mvc  tiêu deA ra, tap trung vào ngành 
nghê san xuat chinh, phat huy the manh  fir van ha tang GTVT hang dâu; ra quyet djnh kinh 
doanh kip thai, närn bat c hi, phát triên thj truang; thirc hin yà trién khai dUng cac Nghj 
quyêt ella Dai  hi dOng cO dOng, Hi dOng quàn tnj. 

NhIn chung, Ban diu hành dUa Tng cong ty và các cOng ty con dã hoàn thành tt chic 
näng nhim viii diêu hành SXKD trong näm 2020, dam bão tuân thU phap lust Nhà niróc, 
Diêu le TOng cOng ty/ COng ty, thirc hin nghiem tUe nghj quyt DHDCD, HDQT và các 
quy chë, quy djnh quãn tnj nOi  b6 ella doanh nghip, hoàn thành vut mc các chi tiêu k 
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hotch DHDCD giao näm 2020, bão toàn van, dam báo lçii nhun vâ c6 tirc cho c6 dông. 
Mt so dcin vi chua hoàn thành nhim vi HDQT Tong cong ty giao can dánh giá dung 
nguyen nhãn khách quan, chU quan và xay drng ngay chrnng trinh hành dng, dê ra các 
giái pháp cu the dé khãc phic nhUng ton tai,  cô gang phân dâu hoàn thành nhim vi di.rçxc 
DHDCD, HDQT giao näm 2021. 
3. Các k hoch, dinh hiwng cüa HDQT: 
3.1 KI ho9ch hozt dng cüa Hi dEing quãn trj trong nám 2021 

V' 
 

Chi dao, giám sat các hott dng cOa Tng cong ty dam bão tip tiic 6n djnh Va phát 
trin, hoàn thành các chi tiêu ké hoach näm 2020 do Dai hi dông cô dông giao, 
trong dO tp trung vào các linh virc: Tim kiêm thj trueing tiêm nãng mài, tiêp tiic ma 
rng thj trithng tis van trong và ngoài ntrâc; phát triên linh vrc mài trong do tp trung 
vào các ngãnh nht.r dithng sat, cong trinh ngâm do thj, san bay, quy hoach càng 
bin, quy hoach dithng sOng, v.v... 

V' Tang cuang cong tác kim tra, kim soát bão dam cho các nghj quyt, quyt djnh cüa 
Hi dông quãn trj, quy djnh, quy chê ni b6 và các chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuàc duçic thrc thi và có hiu 1irc trong Tng cong ty. 

'/' Tip tiic chi dao  thirc hin cong tác tái ccr cAu doanh nghip, trong dO tp trung vào 
Cong tãc t6 chic - can b, tinh gian biên chê, quãn trj doanh nghip, phát triên khoa 
hQc cOng nghe theo huOng tinh gçn, hiu qua cao và dáp ing yêu câu san xuât kinh 
doanh cüa Tong cOng ty trong tinh hinh mâi; cüng Co vâ phát triên nhOm cong ty; 
Tang cuang cong tác dào tao  nâng cao trinh Q nghip viii, xây dung di ngU chuyên 
gia chü chôt, chuyên gia dâu nganli, dat  tiêu chuân tu van quôc tê. 

V' Tip tiic chi dao  rd soát và xây dung hoàn thin he thng các quy ch& quy djnh ni 
bô phü hqp vâi tinh hinh thirc tê. 

v' Tang cuthng cOng tác du báo, tip tVc  nâng cao nang hrc quan trj tài chInh, dam bão 
tài chInh toàn Tong cong ty an toàn, hiu qua; Chi dao  kiêm soát chat chë chi phi 
hoat dng cüa toàn Tong cong ty, hach  toán và kiêm soãt giá thành theo tirng cong 
trinh; Tang cuang cong tác quan trj rüi ro cUa toàn Tong cOng ty, kiem soát rUi ro 
trong kinh doanh, rüi ro tài chInh, rUi ro ye cOng nçl, hang ton kho. 

v' Chi duo tOA chüc xây dirng và thijc hin các chwrng trinh dào tao  theo djnh huàng 
phát triên ngành nghê và ma rng thj truang cüa Tong cong ty; chi dao  xay dirng 1 
trinh chi tiêt dào tao  nguOn nhân lrc dê phat triên thj truang nuâc ngoài vài sir M tr 
cüa các c 0^ dong to chirc nuàc ngoài và trong nuOc. 

V' Thrc hin các chüc nang quãn trj hoat dng Tng cOng ty theo dting pham vi quyn 
han và nhim viii cüa HDQT dã duçc quy djnh tai Diêu l Tong cOng ty, to chic các 
cuôc hop thung ky HOi dong quan tn toi thieu môi quy mot Ian, cac cuôc hop bat 
thuang và lay kiên bang van bàn dê giai quyêt kip  thai các van & thuc thm 
quyên cüa HDQT; chi dao  và tO chirc h9p Dai  hi dOng cô dOng thuang men  cüa 
Tong cOng ty và các cOng ty con theo quy djnh; 

3.2 Dinh /zwöng hogi itng Ting Cong ty nám 2021: 
W chin 1uc phát trin: Tip tiic hoàn thin và trin khai Chin 1uçc phát trin giai 

doan 2017-2026 dam bao djnh huâng phát triên cüa TEDI là tu van dâu nganh xây dung ha 
tang GTVT cüa Vit Nam, vuon tam trinh Q khu virc và quOc te. 

Phát trin thj truOng: Tang cuang nhân lrc cho các ngành dang phát trin manh  nhu 
duang sat cao tOc, metro, giao thOng dO thj, san bay; ma rng hp tác quOc tê, phát triên thj 
trir&ng ODA, thj truang nuâc ngoài, truâc mat là các nuOc DOng Nam A. 

Quàn trj doanh nghip: Rã soát cp nht các quy cheA quy djnh quãn trj ni b6 theo quy 
djnh Luât doanh nghip 59/2020/QH14. 
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Phát trin ngun nhân lirc: Chü trng cong tác dào tao nâng cao chit Iuçmg ngun nhân 
1irc, xây dung throng hiu các chuyên gia dâu ngành; phát triên nang hrc quán 1 lãnh do 
cho Ngui quán l doanh nghip, Ban länh dao  diêu hành; thijc hin luân chuyn can b, 
tuyén dung mâi 	dê dào tao  nguôn can b6 quy hoch cho các vi trI chü chôt tai  Cong ty 
me cUng nhu các cong ty con; chü tr9ng cong tác dào tao tai ch& nâng cao trinh d6 chuyên 
mon cho ky sir, chuyên viên, cong nhân bang nhiêu hInh thüc, dc bit là tn dung sr 
chuyn giao cong ngh cüa các cO Ong chiên luçic trong các linh virc TED! cOn thiêu nhu 
cOng trinh ngâ 	u m, dung sat cao tôc, metro, san bay, cong trinh thüy 1çi, khu cong nghip, 
V.V... 

Phát trin khoa hc cong ngh: Tp trung phat trin khoa hoc cong nghe thông qua dAu 
tu chiu sâu may móc thit bj chuyên dOng và phân mêm khão sat thiêt kê hin di, ling 
dung các cong nghe mOi tiên tiên ye kiên trüc, két câu, vt 1iu, v.v... vao các cong trinh 
giao thông, gOp phn tang nãng lijc cnh tranh, tang nàng suât lao dng, ha giá thành san 
phm. 

Phát trin ben vUng: Thrc hin tt chInh sãch xä hi, chäm lo di sng ngiIi lao dng, 
to chtrc cãc hoat dng thi dua lao dng san xuât dam bão hoàn thành kê hoach san xuât kinh 
doanh nãm 2021; giáo ditc can b6 ngui lao dng huOng tâi các giá trj cot lOi cüa TEDI 
"Dc lp - Sang tao - Trung thijc - Trách nhim "; phát huy truyên thông van hOa doanh 
nghip TED! "Dông thun - Doàn kêt - Huing tâi cong dông", tiêp tiic phân dâu duy trI 
các danh hiu "Doanh nghip phát triên ben vUng", "Doanh nghip tiêu biêu vi Nguñ lao 
dng", "Giãi yang chAt luçrng quôc gia", "Nhän hiu hang dâu Vit Nam"; "Djch vii yang 
Vit Nam". 

V. Quãn tri cong ty: 
1. Hi dng quãn tn: 
a) Minh viên vii co cu H3i dng quãn lrj: 

So lirçrng chtrc 

Tham T 1c S? 
Ty 1 	sr danh thành viên 

gia hü'u cô hfru HDQT nãm gifr 
TT Hç và ten Chfrc danh dieu phan chüng ti các cong ty 

hành TED! khoán khác (* hông phãi 

(%) 
khác cüa Mcôngty con cüa 

TED! TEDI) 
1 I Hitoshi YAHAGI*  ChU tjch HDQT  20,26 0 0 
2 Pham Hthi Son Phó chO tjch HDQT x 8,50 0 0 
3 Do Minh Dung Thành viên HDQT x 1,34 0 0 
4 Ming Tin Trung*  Thành viên HDQT  4,35 0 02 
5 Dào Ngc Vinh Thành viên HDQT x 0,94 0 0 

(*) 
 

Lb Ngir&i dgi din phá'n vn cia 02 cO^ dóng tá ch&c OCG, FECON S& C. 

b) Các tku ban thu3c HDQT: Kliong 
Nguii phii trach quán trj J6 giüp vic HDQT): 

TT Ho và ten Chüc danh 
1 Nuyn Cong Tam To truâng 
2 Trân Thj Thu Huang Chuyên gia tài chInh 
3 Chu Minh Hçii Phiên djch tiêng Anh 
4 VO Hoàng Ha Chuyên viên pháp chê 

c) Hoyt d3ng cüa HDQT: 
* Các cu6c hQp cia Hói ding  quán trj. 

TT Thành viên HiiijfT  Chuc vi1i S06  buôi hçp Ty 1 L do không 
tham dty tham diy 
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I 1-litoshi YAHAGI Chü tjch HDQT 4/4 100%  
2 Pham Hthi San PCT HDQT 4/4 100%  
3 D Minh Dung TV HDQT 4/4 100%  
4 Dào Ngc Vinh TV HDQT 4/4 100%  
5 Ming Tiên Trung TV HDQT 4/4 100%  
Trong näm 2020, HDQT t chirc thrçic 04 phiên ho thu&ng k' d xem xét, quyt djnh 

các van dê thuc thâm quyên cña HDQT vâi sir tham gia cüa Tnrâng Ban kiêm soát. Các 
cuôc hop duac thirc hiên theo dung trinh ti.r, thu tuc quy dinh tai Ludt Doanh nghiêp, Diêu lê 
Tng cong ty và các quy chê lien quan; các ni dung biêu quyêt dêu dt thrçic sr dong thun 
cao. 

De xem xét và giái quyt các vAn d thuc thAm quyên cüa HDQT phát sinh gicrahai k' 
hçp, HDQT dä to^ chirc 18 lan lay kiên bang van ban cüa thành viên HDQT. Vic to chirc 
lay kin thành viên HDQT và ban hành Nghj quyêt dam báo thirc hin theo quy djnh tai 
khoán 16, Dieu 36, Dieu le Tong cong ty. 

* HQp DQ1 h5i ding cOJ dóng thwàng niên. TO^ chüc hop DHDCD ththng niên nãm 2020 
vào ngày 15 thang 5 nam 2020. 

* T chi-c lyj kiê'n c6 dong btng van ban: 01 1n. DHDCD ban hânh nghj quyt ngày 
05/01/2021 ye bo^ sung nganh nghe kinh doanh dçvt 4. 

* Hogt dông giám sat cüa HDQT dó'i vái Tang giám cMc 

HDQT thting xuyên giám sat hott dng cüa Ban Tng giám dc và các b6 phn quán ! 
khác nhäm dam báo hot Ong cüa Tong cOng ty duçic an toàn, tuán thu dung pháp luat, 
triên khai thijc hin theo dung các Nghj quyêt cüa HDQT; tiêp nhn thiiông xuyên và day 
dü báo cáo cUa Tong giám doe. Cu the nhu sau: 

- Giao chi tiêu kê hotch SXKD nãm 2020 cho Ban diu hành Cong ty me, Ngtxài di 
din phân von tai  các cong ty con. 

- Thu?ng xuyên xem xét dánh giá vic th%rc hin ke hotch hang qu, 6 tháng, 9 tháng, 
näm. 

- La ch9n don vi kim toán báo cáo tâi chInh näm 2020; chi dao viêc lap báo cáo tai 
chInh näm 2020. 

- Chi dto vic 1p ke hoich SXKD näm 2021. 
* Hoit d$ng cia các tku ban thu3c HDQT- 

- To giüp vic HDQT: Tham gia dÀy dü các cuc hp cüa HDQT, thtrc hién dUng chirc 
näng giUp vic cho HDQT, dam báo vic tO chrc các cuc hop cUa HDQT &rqc thirc 
hin dUng theo the thic và các Nghj quyêt, Quyêt djnh cUa HDQT duc ban hành 
phU hçp vâi quy djnh cUa Pháp 1ut và Diêu l cUa Tong cOng ty. 
* Các Nghj quylt, Quyt dinh cia H5i thing quán trj: 

Các Nghj quyt: Tom tAt các nghj quyt trong näm 2020 cUa HDQT nhu sau: 

TT So Nghj guyt Ngày Ni dung 
06 	NQ-NK2/ 	TEDI- 02/03/2020 - Thông qua các ni dung: 
HDQT + Kêt qua SXKD näm 2019 
(Hop thung kS'  Qu 	I + Két qua dánh giá xep loti doanh nghip, mUc 
Näm 2020) Q hoàn thành nhim vii cUa Ban TGD, Ngi.ri 

DDPV näm 2019. 
+ Kê hoch to chUc hp DHDCD thu&ng niên 
nãm 2020 và các ni dung trInh Di hOi  thông 
qua. 
+ Cong tác di din phân von: Các ni dung chi 
do NDDPV; Các ni dung biêu quyêt ti cuc 



TT So Nghj guyt Ngày Ni dung 
hçp DHDCD thumg niên nãm 2020 cüa các 
cong ty con; Nhân sir NDDPV, KSV và danh 
sách dê cCr i'rng viên bâu bô sung thành viên 
HDQT/HDTV, BKS ti 02 cong ty con HECO & 
TEDCO4. 
+ Dán tái Co cu ngành Cang - duing thüy 
- Thông nhât ni dung dr tháo Báo cáo cüa BKS 
tai cuc hop DHDCD thithng niên nãm 2020 

2 06.01 NQ-NK2/ TED!- 05/02/2020 Thong nhât lay 	kiên cô dông bang van bàn dé 
HDQT ngày 05/02/2020 ra Nghj quyêt DHDCD ye vic bô sung ngành 
(PLYK so 209 3 1/01)  nghê "Hot dng kháo sat do dc và bàn do". 

3 06.02 NQ-NK2/ TEDI- 13/03/2020 Thông nhât bô sung ngành nghê kinh doanh cüa 
HDQT ngày 13/03/2020 TECC05 theo dê nghj cüa NDDPV 
(PLYK so 581 10/03)  

4 CV 	662/TEDI-HDQT 16/03/2020 Thng nhât t 	chirc cuc hp DHDCD thinmg 
ngày 16/03/2020 niên näm 2020 theo quy djnh. Th%rc hin các quy 
(PLYK so 617 12/03)  djnh ye phOng chông djch COVID-19 

5 06.04 NQ-NK2/ TEDI- 31/03/2020 Hoàn to chirc hop DHDCD thu&ng niên näm 
HDQT ngày 31/03/2020 2020 theo chi thj cüa Thu tung CP ye vic giãn 
(PLYK so 885 31/03)  cách xà hôi do dich bênh COVID-19 

6 06.05 NQ-NK2/ TEDI- 14/04/2020 Phê duyt kêt qua thi.rong tháo mua cO^ phn 
HDQT ngày 14/04/2020 Cong ty CP TVTK Kiêm djnh và Dja k thut 
(PLYK so 1013 13/04)  (TEDI-GIC) cüa ông Dng Ong Thun 

7 CV 	/TEDI-HDQT 22/04/2020 Trá ki NDDPV tai TEDI-PORT ye vic quãn 1 
ngày 22/04/2020 sü ding khu dat ti so 2 Ben Binh - Hái PhOng 
(PLYK 	so 	1297 
05/05/2020)  

8 06.07 NQ-NK2/ TED!- 09/05/2020 Thng nht de^ ông Phtm Vit Khoa thôi lam 
HDQT ngày 09/05/2020 NDDPV và thôi tham gia HDQT TEDI-PORT. 
(PLYK so 1297 05/05)  Cu ông Büi Trán Long thay the 

9 06.08 NQ-NK2/ TED!- 09/05/2020 Thông qua hn mirc tin diving näm 2020 ti 02 
HDQT ngày 09/05/2020 ngân hang BIDV và MB. 
(PLYK so 1336 07/05)  

10 06.09 NQ-NK2/ TED!- 18/05/2020 Thng nht bô  nhim bà Büi Thj Thanh !-Ing 
HDQT ngày 18/05/2020 1am Kê toán triiOng BRITEC thay bà Dào Thj 
(PLYK so 1401 13/05) Mai Phuong nghi chê Q tir 01/06/2020 theo d 

xuât cüa NDDPV 
11 06.10 NQ-NK2/ TED!- 20/05/2020 Thông nhât bô thim ông Lê Viêt Hoài Nam lam 

HDQT ngay 20/05/2020 Phó Giám dôc TECCO 5 theo dê xuAt cüa 
(PLYK so 1426 14/05)  NDDPV 

12 06.11 NQ-NK2/ TEDI- 20/05/2020 Thng nht bo^ nhim ông Thai Xuân Chuong 
HDQT ngày 20/05/2020 lam Giám dôc TEDC04 và bâu lam Chü tjch 
(PLYK so 1463 18/05) HDQT TEDC04 thay ông Nguyn Hiru Nhàn 

nghichêdtir01/06/2020 
13 07 	NQ-NK2/ 	TED!- 08/06/2020 - Kêt qua SXKD 6 tháng dâu nãm và nhim vi 

HDQT trQng tam Qu 3 nãm 2020 
(Phiên hop thuOng kS' - Lira ch9n AASC là dcm vi kiêm toán BCTC 
Qu2Nam 2020) näm 2020 

- Th6ri gian chi trã cO tue nãm 2019 trong tháng 
9/2020. 
- Ke^ hoich tip tiic trin khai chin luçic phát 
triên giai doan  don 2017-2026 
- Phuong an tái co câu TEDI-GIC 
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TT S Nghj guyt Ngày Ni dung 
- Dir an dâu tu xây dirng tai  s6 10 Trung KInh 
- Cong van trá ki cô ctông Ión 
- Quy chê phôi hop hoat  dng giüa HDQT, TGD 
và Dáng üy 
- Cong tác to chüc can b6 näm 2020 

14 07.01 NQ-NK2/ TEDI- 18/06/2020 Thông qua han  miirc tin diing tai  ngân hang 
HDQT ngày 18/06/2020 BIDV näm 2020. 
(PLYK so 1825 15/06)  

15 07.02 NQ-NK2/ TEDI- 30/06/2020 - Thông nhât ghi nhn nguyen trng giá trj tài 
HDQT ngày 30/06/2020 san, nq phãi trã cüa TEDI-GC dà hoàn thành thii 
(PLYK 	so 	1980 tuc giãi the thai diem 16/06/2020. 
26/06/2020) - Thông nhAt xfr 1' tdi chInh do^i Wri cong nor phãi 

thu, phãi trã TEDI-GC trên BCTC Qu 	11/2020 
cUa Tong cOng ty. 
- Thông qua dir thão Biên bàn bàn giao giUa 
TEDI va TEDI-GC. 

16 07.03 NQ-NK2/ TEDI- 22/07/2020 Diêu chinh thông tin ye thành viên HDQT không 
HDQT ngày 22/07/2020 chuyên trách trên WEB SITE TEDI tuãn thU quy 
(PLYK so 2226 20/07)  dinh hiên hành 

17 07.04 NQ-NK2/ TEDI- 24/08/2020 Gia han 1 näm hop dông hçp tác lien doanh so 
HDQT ngày 24/08/2020 2819/201 7/TEDI-HDHTLD ngày 16/9/2017 vài 
(PLYK so 2614 21/08)  Cong ty CP ô to Thành An - Long Biên 

18 08-NQ 	NK2/TEDI- 11/09/2020 - Kêt qua SXKD 6 tháng, UTH 9 tháng, nhim 
HDQT vi trvng tam Qu IV/2020 
(Phiên hp 	thi.r&ng 	kS' - Triên khai dir an xây dirng Nhà tam dê xe tai 
Qu 3 Näm 2020) tri sv 278 Ton Düc Thang - DD - Ha Ni 

- Cong tác dti din phân von 
- Thông nhât chU truing giái the MCEC 
- Giái trInh du an QL4B kéo dài qua khu kinh tê 
Van Don - huyn Van Don - Quãng Ninh (GD 1) 
bäo ve quyên 1çi DN va cô dông 

19 08.01 NQ-NK2/ TEDI- 30/09/2020 Thông qua han  müc tin ding näm 2020 cUa 
HDQT ngày 30/09/2020 TEDI-PORT tai  MB - Din Biên PhU 
(PLYK so 3034 25/09)  

20 08.02 NQ-NK2/ TEDI- 30/09/2020 Thng nhtt ban hành Quy che Thi dua - Khen 
HDQT ngày 30/09/2020 thuâng và bô sung Quy chê Tiên luGng - Tiên 
(PLYK so 3039 25/09)  thu&ng phU hop 

21 08.03 NQ-NK2/ TEDI- 08/10/2020 Thông nhât cho FECON vay von phic vi SXKD 
HDQT ngày 08/10/2020 
(PLYK sô317006/10)  

22 09-NQ 	NK2/TEDI- 11/12/2020 - Kt qua hoat  dng HDQT nàm 2020 và k 
HDQT hoach hoat  dng näm 2021 
(Phiên 	h9p 	thixng 	kS' - Kêt qua SXKD 9 tháng, UTH nãm 2020 và 
Qu 4 Nãm 2020) dánh giá Chuing trInh miic tiêu näm 2020 

- Kê hoach SXKD näm 2021 và Chung trInh 
muc tiëu näm 2021 
- Ni dung chi dao  NDDPV tai  05 cong ty tO 
chüchvp DHDCD nhimkS' IV (2021-2026) 
- Thông nhât lay ' kiên cô dông bang van ban dê 
thông qua NQ DHDCD ye bô sung ngành nghê 
giáo dic. 
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- Các Quyêt djnh: 

TT So Quyt djnh Ngày Ni dung 
1 69/QD-TEDI 03/03/2020 Thành lp  Ban to chirc hop DHDCD thumg 

niên nãm 2020 
2 70/QD-TEDI 03/03/2020 Thành 1p Ban kim tra tu cách co^ Ong tai 

cuc hop DHDCD thuvng niên näm 2020 
3 73/QD-TEDI 04/03/2020 Dê ông Nguyn Hthi Nhàn thôi lam NDDPV ti 

TEDC04 
4 74/QD-TEDI 04/03/2020 Cr ông Thai Xuân Chi.ro'ng lam NDDPV ti 

TEDCO 4 thay ông Nguyen Htru Nhàn 
5 1 77/QD-TEDI 09/05/2020 De ông Phtm Vit Khoa thôi lam NDDPV ti 

TEDI-PORT 
6 1 78/QD-TEDI 09/05/2020 Cfz ông Büi Tr.n Long lam NDDPV ti TEDI- 

___________________  PORT thay ông Phtm Viet Khoa 
7 1 83/QD-TEDI 15/05/2020 Phê duyt kê hoch SXKD nãm 2020 cüa Tong 

cong ty TVTK GTVT - CTCP 
8 21 9/QD-TEDI 08/06/2020 De ông Dng Cong Thun thôi lam NDDPV tai 

TEDI-GIC 
9 220/QD-TEDI 08/06/2020 Cu ông VO Hoàng Ha lam NDDPV tai TEDI- 

_____________________  GIC thay ông Dng Cong Thun 
10 239/QD-TEDI 01/07/2020 Min nhim NDDPV, KSV ti TEDI-GC do 

doanh nghip dã giãi the, châm dut hoit dng tü 
ngày 16/06/2020. 

11 367/QD-TEDI 01/10/2020 Ban hành Quy chê Thi dua - Khen thuxing 
12 368/QD-TEDI 01/10/2020 Bô sung Quy chê Tiên hrong - Tiên thuung 
13 473/QD-HDQT 17/12/2020 Thành lp Ban kiêm phiêu lay 	kiên cô dông 

bang van ban thông qua nghj quyêt DHDCD ye 
vic bô sung ngành nghê giáo diic. 

d) Hoqi d3ng cüa /hành viên Hi dng quãn trj d3c IIp: 

e) Dan!, sdch cdc thành viên HDQT có chfrng chi dào 4w ye quán trj cong ty: 

- Ong Hitoshi YAHAGI: 	CCr nhân Quãn trj kinh doanh 

- Ong Pham H&u Son: 	Chirng chi CEO 

- Ong D6-  Minh Dung: 	Chirng chi CEO 

- Ong Pham Vit Khoa: 	Chirng chi CEO 

- Ong Dào NgQc Vinh: 	Chfrng chi CEO 

- Ong Phñng Tin Trung 	Chfrng chi CEO 

Danh sách các thành viên HDQT tham gia các chucmng trinh v quán trj cong ty trong 
näm 2020: Không. 

2. Ban kiêm soft: 

a) Thành viên vi) co cu cüa Ban kitm soát: 

Khong 
Tylês& T1s&h&u 

TT HQ vi ten Chfrc danh Chuyên chuyên hüu cô chfrng khoán 

trách trách 
phân khác cüa 

TED! (%) TED! 
1 Phm Thj Hng Nhung Tru&ng ban x  0 0 
2 Ngô Nam Ha Thành viên  x 0,468 0 
3 VO Hoang Anh Thành viên  x 0,203 0 

b) Hoqt d3ng cüa Ban kiLm soát: 

- Các hoat Ong cüa Ban kim soát nãm 2020 
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Dinh ks': 

+ Giám sat Hi dng quãn trj trong vic thrc hin Nghj quy& Di hi dng c 
dong; 

+ TOA chirc hop djnh k' và dt xut d 	 ii trin khai cong vic theo nhim v, chxc 
näng duçic giao trên ca si Nghj quyêt cUa Dui hi dông c0A dông, Hi dông 
quãn trj; 

+ Cu ngi.r?ñ d?i  din tham gia dy dü các phiên hçp Hi dông quãn trj; 

+ D xut danh sách cong ty kim toán dc lp thirc hin cong tác kim toán báo 
cáo tài chInh Tong cOng ty vâ các cong ty con; 

Bat thtthng theo yêu cu: 

+ T0̂  chüc doàn kim tra, rã soát tInh hInh kt qua hot dng san xuAt kinh 
doanh cho giai domn ti'r 2018-2020 cüa Tong Cong ty theo Van ban yêu câu 
cüa Nhóm cô dông lan (ma cô dong TED! 382 vã TED! 386) ngày 
28/12/2020. 

- KeA hotch hoit dng cüa Ban Kim soát nAm 2021: 

Trên Co sâ chirc nang, nhim vi duçic quy djnh tai Diu 1 TED!, Ban kim soát xác 
djnh trong tam ké hoch hott dng näm 2021 nhu sau: 

Giám sat vic tuân thu Diu l, thirc hin Nghj quyt cüa DHDCD näm 2021; 

Dam bão dii din Ban kim soát tham dtr day dü các cuc hop cña Hi dng quán trj 
dê näm bat tInh hinh quãn trj cüa Tong Cong ty;và 

Cp nhtt các ch d, chInh sách mai ban hành de^ nâng cao trInh Q chuyên mOn 
nhäm dáp üng yéu call cong vic duçic giao. 

3. Các giao djch, thu lao và các khoãn Içri Ich ella HDQT, Ban TGD và Ban Kim soãt: 

a) Lw0ng, thwöng, 11th lao, các khoãn lpI ic/i: 

Dan vi tInh: 1000 dng 

TT Hç vi ten Chtrc danh 
Thu lao 

nAm 2020 
Thuong ta 
LNST 2019 To 	cng 

1 Hitoshi YAHAGI CT HDQT 191.244 59.651 250.895 
2 Pham Hiru San PCT HDQT 166.284 54.680 220.964 
3 j D66  Minh Dung TV HDQT 147.816 49.709 197.525 
4 Dào Ngc Vinh TV HDQT 147.816 49.709 197.525 
5 PhüngTinTrung TV HDQT 147.816 49.709 197.525 

Cong HDQT (1):  800.976 263.458 1.064.434 
1 PhmThjHngNhung TrumgBKS 110.856 29.825 140.681 
2 Ngô Nam Ha TV BKS 73.908 19.884 93.792 
3 VOHoàngAnh TV BKS 73.908 19.884 93.792 

Cong BKS (2):  258.672 69.593 328.265 
1 Pham Hfru Son TGD  82.427 82.427 
2 Nguyen Trung Hng PTGD  57.073 57.073 
3 D6^ Minh Dung PTGD  57.073 57.073 
4 Dào Ngc Vinh PTGD  49.628 49.628 
5 Nguyen Mtnh Ha PTGD  45.493 45.493 
6 Truong Minh Son KTT  41.356 41.356 

Cong BDH (3):  0 333.050 333.050 
Tong cong (1)+(2)+(3):  1.059.648 666.101 1.725.749 
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b) Giao dich cJ phiL5u cüa 6 dông n3i b3 vii ngw?ri lien quan: 

C6 dông ni b6 gm thành viên HDQT, thành viên BKS, Ttng giám dc, Ke toán 
truàng, Ngri quãn 1 doanh nghip, cô dông kin va nhtng ngu?i có lien quan tri các dôi 
tuçmg trên. 

* Giao dich c0^ phiu cüa Co dông ni bo Va ngirôi có lien quan: 
A  So co phieu s& huu SoA 	A  co phieu s& hfi'u 

Ngir&i thyc hin 
Quanhê A dau_k' cuoi k' L do tang, giãm 

TT giao dich  
vói nguô'i (mua, ban, chuyn .. 

Soco  
.. 

so co 
- 

ni b   .  
 phieu 

..  	,. 
 Ty   le   ..   T   i 

phieu  
  di, thLr&ng..) 

1 Dào Ngoc Vinh TV !-IDQT 75.000 0,60% 117.700 0,94% Mua 42.700 CP 
ngày_09/01/2020 

2 Nguyen Manh  Ha PTGD 59.300 0,47% 150.000 1,20% Ban 59.300CP 
ngày 14/03/2020 
Mua 1 50.000CP 
ngày_20/8/2020 

3 Trirong Minh Smi KTT 0 0% 80.000 0,64% Mua 80.000CP 
ngày 26/05/2020 

4 Nguyen CongTam Ngtr?ri 5.000 0,04% 89.600 0,717% Mua84.600CP 
CBTT ngày 28/7/2020 

5 Phm Minh Hang Ngtri lien 16.300 0,13% 80.300 0,64% Mua 64.000CP 
quan ngay20/8/2020 

* Giao dich 6 phiu cüa c0^ dông ion: 
A So co phieu sir hüu A So co phieu so' 

Ngirô'i thy'c hin Quan A dau k' hfru cuoi ky 
TT giao dich h v6i L do tang, giãm A So co T' l A So co T 1 côngty . phaeu (%) phieu (%)  

Phim Trung CD ion 2.595.300 20,76% 3.220.300 25,76 Mua 625.000CP 
Thành  ngày 26/5/2020 

2 FECON S&C CD iOn 1.168.750 9,35% 543.750 4,35% Ban 625.000CP 
ngày_26/5/2020 

c) Htrp ding hoc giao did, vói c dông n3i b: 
Giao dich cüa Tng cong ty vOi các cong ty con là nguiri có lien quan cüa nguOi ni 

b6 Tong cong ty nhr sau: 

Don vi tInh: Triu dng 
TT Cong ty con Ho3t 

dng 
dich vy 

Cho 
thuê try 

sir 

Din 
nuthc 

Dch vi 
in A n ho 

 so' 

DIch  vu 
TVKS 

Dung 
du lien 

 doanh 

Mua dich vu cüa 
cong ty con (Chia 

thu) 
1 TECCO2 277 877 - - 404 - 382 
2 TECCO5 98 - - - - - 1.139 
3 1  BRITEC 310 254 980 - - - 114 
4 HECO 254 1.719 273 18 - - 4.740 
5 RECO 115 838 178 - - 397 10.566 
6 APECO 193 186 27 - - - - 
e) Ddnh giá vic ll,rc l,in các quy djnh ve^ quãn trj cong ty: 

Cong tác quãn trj cüa Tng cong ty tuân thU dUng quy djnh cUa Ludt Doanh nghip nOi 
chung và Lust Chtrng khoán dôi vii cong ty dti chUng nOi riêng. 

Rieng nghia vii dang k luu k và giao dich trên he thng giao dich chong khoán Upcom 
se thc hin sau khi cO nghj quyêt Dui hi dong cô dông tai cuc hop thuiing niên näm 2021 
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VI. Báo cáo tài chInh hçrp nhât näm 2020 
1. Y kiên cüa kim toán: 

Báo cáo tái chInh ho p nhAt nãm 2020 cUa Tng cong ty dã duc kim toán bâi Cong 
ty TNHH Hang Kiêm toán AASC. Y kiên cüa Kiêm toán viên nhix sau: 

"Theo j kiê'n cza ching tôi, Báo cáo tài chInh hcip nMt dã phán ánh trung thtrc va 
h(rp lj, trên các khIa canh trQng yêu tInh hInh tài chInh cia Tong cOng ty lit van thiêt kê 
Giao thOng van  tái - CTC'P tai ngày 31 tháng 12 nám 2020, cung nhw kêt qua hoat dóng 
kinh doanh vii tlnh hlnh hru chuyên tiên te trong nàm tài chInh kêt t/nc cling ngày, phli hop 
vói Chuân mliv kê toán, Chê do ké toán doanh nghiép Viét Nam và các quy djnh pháp l cO 
lien quan den vic lp vii trInh bay Báo cáo tài chInh hop nhát ". 

2. Báo cáo tài chInh hçrp nht näm 2020 dA d.ro'c kim toán: Bao gm các báo cáo 
sau. 

1) Báo cáo cña Ban Tng giám dc; 

2) Báo cáo kim toán dc lap; 

3) Bang can d& U toán hçp nht; 

4) Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh ho p nhtt; 

5) Báo cáo luu chuyn tin t& hçip nht; 

6) Thuyt minh báo cáo tài chInh hcxp nht. 

Báo cáo tài chInh hop nht nãm 2020 dã dirçc kim toán da duc cong b6 thông tin 
ngày 19/3/2021 tai dja chi Website www.tedi.vn  cüa Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao 
thông vn tãi - CTCP. 

Nii nhin: 	 XAC NHIN CUA BA! DIN THEO 
- Nhtx trên; 	 PHAP LUAT CUA TONG CONG TY I 	

/ 
TONG GIAM BOC 

- Website (CBTT); 	
/ 	

L 

RTCKT,TLD (th/h); 

Hfru San 

- 
 Ltru: HD 
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