
TONG CONG TV TV VAN THIET KE CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Dc lap - Tiy do - Hnh phüc 

	

S& 143G /TED!-CBTT 
	

Ha Nói, ngày 22 tháng 5 nám 2021 

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

V/v: Nghj  quyt cüa HDQT ye vay vIn, sfr dungWsan 
Jam bin pháp bão dam tai Ngân hang 

	

Kinh gui: 	Uy ban chi:rng khoán Nhà nisâc 
Qu cô dông và các Nhà dâu tu 

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

- Dja chi lien 1jc: 278 Ton Dirc Thing, phung Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

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

- Website: www.tedi.vn  

- Ngir?i thirc hin cong b o^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

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

- Loai thông tin cong b: I 24h; LI 72h; LI Yêu cáu; LI Bitt thu'Ong; LI Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ngày 22/5/2021, HDQT Tng cOng ty Tu van thit k6 Giao thông vn tãi-CTCP 
dã ban hành Nghj quyêt so 11.04a NQ-NK2/TEDI-HDQT và Nghj quyêt so 11.04b NQ-
NK2/TEDI-HDQT bang hInh thüc lay kiên bang van bàn. Ni dung lien quan den vay 
von, sir ding tài san lam bin pháp bão dam ti Ngân hang TMCP Dâu tu và Phát triên 
Vit Nam (BIDV) - Chi nhánh Ha N(i Ngân hang TMCP Quân di (MB) - Chi nhánh 
Diên Biên Phü 

(Chi tiê't tai Nghf quyê't so-' 11. 04a NQ-NK2/TEDI-HDQT và Nghj quyê't s -' 11. 04b 
NQ-NK2/TEDI-HDQT dInh kèm) 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b0^ trên day là dUng sir thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim tnxOc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bO./. 

Noi nhân: 
- Nhistrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
• Lisu To CBTT./. 
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TONG CONG TY TV VAN THIET KE CONG HOA xA 1191 CHU NGHTA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Bc Up - Tv do - Hnh phüc 

S: 11 .04a NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha Nói, ngày 22 tháng 5 nám 2021 

NGH! QUYET 

(V/v: vay von, sü' ding tài san lam bin phdp báo dam tai 
Ngân hang TMCP Du 1w và Ph tit Iriên Vi1 Nam (BID V - Chi nhánh Ha N3i) 

HO! BONG QUAN TRI 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

- Can cü Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

- Can cir Diu l T6 chirc và hoat dng cüa Tng Cong ty Tu vn thit U Giao 
thông vn tãi - CTCP; 

- Can cü GiAy chüng nhân dang k3 doanh nghip Tng cong ty Tu vn thit k 
Giao thông 4n tái - CTCP, ma sO^ doanh nghip so-  0100107839 do Sâ Ke^ hotch và 
Du tu thành ph 0^ Ha Ni ca-p; 

- Can Cu T6 trInh so^ 1374 TTr./TEDI-TCKT ngày 17/5/2021 cüa Tng giám 
dc de^ nghj thông qua han  mirc tin dung näm 2021; 

- Can cir Biên bàn s 11 .04a BB-NK2/TEDI-HDQT ngày 22/5/2021 cüa HDQT 
Tong cong ty v/v vay vn, bão länh, sir dung tài san lam bin pháp báo dam tai  Ngan 
hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam (BIDV) - Chi nhánh Ha Ni; 

- Can cur thu cu vay von hru dng, cp bão lanh phiic vi san xut kinh doanh 
cña Tng cong ty Tu van thiêt U Giao thông vn tãi - CTCP. 

QUYET NGH! 

Diu 1. Thông qua vic vay vn, bão lAnh 11am 2021 

Thông qua vic vay von, bâo lãnh näm 2021 cüa Tng cong ty Tu vn thit k 
Giao thông 4n tãi - CTCP tai Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam 
(BIDV) - Chi nhánh Ha Ni (sau day gi tat là "Ngân hang") de^ phiic viii hoat dng san 
xut kinh doanh theo hInh thiic han  murc tin dung, cu the^ nhix sau: 

Han muc tin dung: 120 t)' dng (Bang ch: Mt tram hai mui t dng chn), 
bao gm ca dir nçi vay và bão länh, trong do: 

- Han murcbaolanh:  100tdng. 

- Han müc thu chi: 20 t ding. 

Dieu 2. Chi djnh Ngirô'i di din Tong cong ty Tir van thiét ké Giao thông vn 
tãi-CTCP thurong thäo, dam phán, thông qua, k kt hçrp (lông vói Ngân hang: 

Giao cho Ong Pham HUu Son, hin giü chirc vi Tng giám dc dng thyi là 
NguOri dal din theo pháp lut cüa Tng cOng ty dai din Tng cong ty thucmg thão, 
dam phán, thông qua, k kt và thijc hin các hqp dng, van bàn lien quan dn vic 
vay von, th6 chp, cam c6 tài san tai Ngan hang. 
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No'i nhân: 
- Nhii Diêu 3; 
- Ban kiêm soát; 
- DU - CD CTCP (ph/h); 
- Các phOng QLCN (tb/h); 
- Lmi HDQT. 

YAHAGI 

Dieu 3: Biu khoán thi hành 

Nghj quyt nay gm hai (02) trang, CO hiu lirc ke^ tr ngày k ban hành, duçc 
lp bang ting Vit và tiêng Anh cO giá tri pháp 1 nhix nhau. Trithng hop cO mâu 
thun phát sinh hoc CO khác biagiia bàn ting Vit và ting Anh thi bàn ting Vit 
dirçic tat tiên lira eh9n dd áp diving, diu chinh va giãi thIch. 

Thành viên HOi  dng quãn trj, Ting giám d6c, Ban diu hành Tng cong ty, các 
don vi và Ca nhân lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quy& nay.!. 



TONG CONG TY TU VAN THIET KE CONG HOA xA HO!  CHU NGH1A VWT NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Bc lap - Tr do - Hnh phñc 

S: 11.04b NQ-NK2/TEDI-HDQT 	 Ha N5i, ngày 22 tháng 5 nàm 2021 

NGH QUYET 
(V/v: vay vin, sü' dung tài san lam b4n phdp bdo dam 41i 

Ngân hang TMCP Quân d3i (MB) - Chi nhdnh Din Biên Pith) 

HO! BONG QUAN TRj 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

- Can cir Ludt Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

- Can cr Diu I T chüc và hoat dng cUa Tng cong ty Tu vAn thit ke Giao 
thông 4n tâi - CTCP; 

- Can cir GiAy chüng nhân dang k doanh nghip Tng cOng ty Tu van thit k 
Giao thông vn tãi - CTCP, ma so doanh nghip s6 0100107839 do Si Ke hoach và Du 
tu thành ph6 Ha Ni cAp; 

- Can cir T6 trInh s0^ 1374 TTr./TEDI-TCKT ngày 17/05/2021 cüa Tng giám dc 
de nghj thông qua han  mirc tin dung näm 2021; 

- Can cir Biên ban Hi dng quãn trj so^ 11.04b BB-NK2/TEDI-HDQT ngày 
22/5/2021 cüa Tng Cong ty Tu vAn thit kê Giao thông 4n tái - CTCP v/v vay vOn, bão 
lanh, sr dung tài san lam bin pháp bão dam tai  Ngân hang TMCP Quân dti (MB) Chi 
nhánh Din Biên Phü; 

- Can cfx thu dtu vay vn hru dng, cAp bão lath phiic vii san xuAt kinh doanh cüa 
Tong cong ty Tu vAn thit ke Giao thông vn tãi - CTCP. 

QUYET NGH! 

Biêu 1. Thông qua vic vay vn, bão lãnh nàm 2021: 

Thông qua ViC vay vn, bào lath näm 2021 Cüa Tng Cong ty Tu vAn thit ke Giao 
thông vn tãi - CTCP tai  Ngân hang TMCP Quan di (MB) - Chi nhánh Din Biên Phñ 
(sau day pi tat là "Ngân hang") de phiic vii hoat dng san xuât kinh doanh theo hInh 
thirc han müc tin ding, cu the thu sau: 

Han müc tin dung: 130 t3 dng (Bang chü: Mt tram ba muoi t dng chn), bao 
gm Ca dr nq vay và bão lath, trong do: 

- Han miircbão lAth: 100 tdng. 

- Han mirc thAu chi: 	20 t' dng. 

- Han müc Cho vay: 	10 t dng. 

Biêu 2. Chi djnh Ngirôi di din Tong cong ty Tir vAn thit ke^ Giao thông vn 
tãi - CTCP thirong thão, dam phán, thông qua, k kt ho dông vOi Ng fin hang: 

Giao cho Ong Pham Hu San, hin gifr chüc vii Tng giám dc dng thi là Ngithi 
dai din theo phãp lut cüa Tong cong ty dai  din Tng cOng ty thuang thão, dam phán, 
thông qua, k kêt và thrc hin các hp dng, van bàn lien quan dn vic vay vn, th 
chap, Cam CO tài san tai  Ngan hang. 



Diu 3: Diu khoãn thi hành 

Nghj quyt nay gm hai (02) trang, có hiu lire U tir ngày k ban hành, duçic lp 
bang ting Vit và ting Anh co giá trj pháp 1 nhu nhau. Truting ho p Co mâu thun phát 
sinh hoe Co khác bit giüa bàn ting Vit và ting Anh thi Win ting Vit duçic uu tiên 
lira chçn d8 ap dung, diu chinh va giãi thIch. 

Thành viên Hi dng quàn trj, Tng giãm déc, Ban diu hành Tng Cong ty, các 
dm vi và Ca nhãn lien quan chu trách nhim thi hành Nghi quyêt nay.!. 

Ncinhân: 
- Nhi.r Diêu 3; 
- Ban kiêm soát; 
- DU-CE) CTCP (ph/h); 
- Các phông QLCN (tb/h); 
- Li5m HDQT. 
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Hitoshi YAHAGI 


