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Kinh gui: 	IJy ban chirng khoán Nhà nuâc 
Qu c 0 dong và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tix van thit ké Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien lc: 278 Ton Drc Thing, phung Hang Bet,  qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Din thoti: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgmail.com. 

- Website: www.tedi.vn  

- Ngithi thrc hin cong b0^ thông tin: Ong Nguyen Cong Tam. 

- Chirc vii: TruO'ng phOng To ch(rc can b - Lao dng. 

- Loii thông tin cong bô: II 24h; LI 72h; LI Wu cu; F] Bitt thithng; LI Dinh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

1) Mn bàn cuc hop Dti hi dng c6 dông thu?rng niên näm 2021; 

2) Nghj quy& Dai  hi dng co^ dOng thung niên nàm 2021. 

ChOng tOi xin cam kt các thông tin cong bo^ trên day là dUng sir thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim truOc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cOng bô./. 

Noi nhân: 
- Nhrtrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Liru To CBTT./. 
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TONG CONG TY TV VAN THIET icE CONG HOA xA HQI CHU NGH1A WET  NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
We lap - Tv do - Hnh philc 

Si: 08-BB/TEDI-DHDCD 
	

Ha Nôi, ngày 29 tháng 6 nãm 2021 

BIEN BAN 
Cuc hop Dai hi dng e6 Ong thurông niên 11am 2021 

Tong cong ty Tir van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP 

Horn nay, vào hôi 8h30 ngày 29 thang 6näm 2021, tai  Tri sâ Tng Cong ty Tu vn 
thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP ('sau day viêt tat là TEDI), sO 278 phô TOn Dirc Thang - 
qu.n DOng Da - TP Ha Ni, dä diên ra cuc h9p Dai  hi dông cô dong thung niên nãm 
2021 cüa TEDI (sau day viêt tat là Dai h5i). 

1. Thông tin ve^ doanh nghip: 
1. Ten doanh nghip: Tong cong ty Tng Cong ty Tii van thit kê Giao thông vn tãi - 

CTCP 
2. Ten ting Anh: Transport Engineering Design Incorporated 

3. Ten vit tat: TEDI 
4. Ma sÔ doanh nghip: 0100107839. Ngay cp: 03/06/2014 

Noi dtp: Sâ Ke hoch và Du tu Thành ph6 Ha Ni 
5. Tri s& chInh: 278 Ton Dirc Thâng - Hang Bt - Dng Da - Ha Ni 

II. Thành phn mô'i hop. 
1. C dOng cüa TEDI: 323 c dOng, dti din cho 12.500.000 c phtn có quyn biu quyt; 
2. Dai diên HDQT TEDI, OCG, FECON S&C, TVP; 
3. Ban kim soát TED!; 
4. Di din Cong ty TNHH Hang kim toán AASC. 

III. Ni dung vä din bin Dai hi. 
1. Tuyên bo^ l do, giói thiu t1i biu, Doàn Chü tQa, Ban Kim tra fir cách co^ dông: 

Ong D07  Minh Dung, thay mt Ban t chirc tuyên b 1 do, giài thiu dai  biu, giâi thiu 
Doàn ChU t9a và Ban Kiêm tra tu cách cO dông: 

a) Hói dng quán trj. 

- Ong: Hitoshi YAHAGI - ChU tjch HDQT TEDI; Trix?ing dui din OCG tai Vit Nam; 
- (5ng: Phtm HUu Son - Phó Chü tjch HDQT TEDI - Tong giám dc TEDI; 
- Ong D6-  Minh Dung - Thành viên HDQT TED! - Phó Tng giám dc TEDI; 
- Ong Dào NgQc Vinh - Thành viên HDQT TEDI - Phó Tng giám dc TED!; 
- Ong Phüng Tin Trung - Thành viên HDQT TEDI. 
b) Ban Kie2m soát: 

- Ba Phm Thj Hng Nhung - Trithng Ban kim soát; 
- Ong NgO Nam Ha - Thành viên; 
- Ong VO Hoàng Anh - Thành viên. 
c) Khách mài. 

- Ong DO-^  Minh Cu?mg, Phó Tng giám dc Cong ty TNHH hang kim toán AASC 
d) Doàn chii toa Dai h5i gm 3 ngithi: 
- Ong Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT 	 - Chü t9a Dai hi; 
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- Ong Phtm Hftu Son - Phó Chü tjch HDQT, TGD 	- Thành viên 

- Ong Phüng Tin Trung - Thành viên HDQT 	 - Thành viên 

e) Ban Kiem tra tic cách Co dOng gôm 3 ngw&i: 

- Ong Ngô Nam Ha - Thành vién BKS, PhO phông QLKD 	- Trueing ban 

- BA Doan Thanh Ha - Chuyên viën P. TCKT 	 - Thành viên 

- Ba Nguyn Thj Minh Hu&ng - Chuyên viên P. TCCB-LD 	- Thành viên 

2. Báo cáo kt qua kim tra tir cách e6 dông: 
Ong Ngo Nam Ha - Tnrmg ban kim tra tit cách c6' dông, cong b6 Báo cáo kt qua 

kim tra tu cách cô dong: 

- Tong so^ cô dong cüa Tng cong ty: 323 co^ dông, trong do có 04 c0A dong t05  chiirc, 
319 c0^ dông cá nhân. Tng so cô phânlà: 12.500.000 CO ph-an. 

- Tong sô cô  dông ducic m6i tham dir Di hi: 323 c0A dong, dti din Cho 100% c 
phtn CO quyn biu quyêt. 

- Tong s6 c6 dông tham dir Dti hi: 205 c6 dông ('33 c6 dóng tham ditr trwc tiê'p và 172 
C0J dông iy quyn dir hQp), dtidin Cho quyên sOn htru: 7.996.390 cô phân, bang 
63,97% so^ luçmg c6 phAn có quyên biêu quyêt cüa TEDI. 

Can cir quy djnh cüa Ludt Doanh nghip so^ 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Diu l 
To chiirc và Hoat dtng cüa TEDI, cuc hop Dai hi dông cô dông thu?mg niên nàm 2021 
cUa TEDI là hçrp pháp, hop 16 và dü diêu kin dê tiên hành. 

(Co Biên ban Kkm tra tu' cách c6 dOng kern theo) 

3. Khai mac Dai hôi 
Ong Hitoshi YAHAGI - Chü tjch HDQT TEDI khai mac  Di hôi. 

4. Thông qua các ni dung Dai hi: 

Ong PhOng Tin Trung, thay mitt Doàn Chü t9a Dui hi thông qua các ni dung sau: 

(1) Chü t9a Dai  hi chi djnh Ban Thu k Dai  hi gm 2 nguOni: 

- 	Ong Nguyn Cong Tam - TnrOnng phOng TCCB-LD- TruOnng ban thu k 
- 	BA Trn Thj Thu Huang - T05  viên thuOnng trirc TGV HDQT - Thành viên 

(2) Dti hi dã tin hành biu quyt thông qua Chucxng trinh lam vic bang hInh thüc 
gii The biêu quyêt gOm các nOi  dung sau: 

- Bão cáo hott dng cüa HDQT; 

- TOn trinh cüa HDQT gm: (1) Báo cáo tài chInh nAm 2020; (2) Phân phi LNST 
nàm 2020; (3) Quyet toán thU lao thành viên HDQT, BKS nãm 2020; (4) KeA hotch SXKD 
näm 2021; (5) Ké hotch phân phOi LNST näm 2021; (6) Dir toán thU lao thành viên HDQT, 
BKS näm 2021; (7) Diêu l sUa dôi lan thU 3; (8) Quy chê ni b6 ye quán trj cong ty sira di 
Ian thU Nhât; (9) Quy chê hott dng cUa HDQT; (10) Th%rc hin dàng k luu k Va giao 
djch chi:rng khoán trên sànUpcom; (11) HUy bO hmn che^ chuyn nhuçmg c6 phtn uu dai ban 
Cho nguOni lao dng theo sO näm cam kêt lam vic khi CPH; 

- Báo cáo hoat dng cUa BKS; 

- TOn trinh thông qua Quy che^ hoat dng cUa BKS; 

- TOn trinh cUa BKS ve danh sách các cong ty thirc hin kim toán BCTC nãm 2021; 
Tj lç  bie2u quyé't thing j: 100% tang s6 c6 phcn cO quyn bie2u quye2t (cy the 

7.996.390 co-  phdn / tong so 7.996.390 CO phdn cia tOt cá các c6 dOng di!  h9p,). 
Tj le bie2u quye 1t khóng dng j 0 % tang sO' c phn CO quyn bié'u quye2t ('cy the2  0 có 

phOn / tOng so 7.996.390 cO phOn caa tOt cO các cO dong di!  hQp,). 



Ty' lç bie2u quylt không có )5 kiln 0 % tdng SI cI phd
I 

 có quyn bilu quylt ('cy thl 0 
có phán / tong sO 7.996.390 cO phân cia tat cá các cO dOng dt hQp) 

(3) Dai  hi dã tin hành biu quyt thông qua Quy che^ lam vic cña Dai  hi bang hInh 
thüc gki The biêu quyêt: 

T) lç bilu quylt dng j: 100% tdng sI CI phn cO quyn bilu quyê't ('cy thl 
7.996.390 Co phOn / tong so 7.996.390 cO phOn cza tat cá các cO dông c4c  hQp). 

Tj lc  bilu quylt khOng dng,i.: 0% tlng sO' clphIn có quyn bilu quylt (czi thl 0 c 
phOn / tOng so 7.996.390 CO phán cja tOt cá các cO dOng dr hQp,). 

Tj l biêu quylt không có j kiln 0 % tdng sI cI phn CO quyn bilu quyê't cy thl 0 
co phOn / tong so 7.996.390 cô phOn cla tOt CO COC cO dOng dr hop). 

(4) Doàn Chü tQa dä giOi thiu và Di hi dã tin hành biu quyt thông qua btng hinh 
thiirc gki The biêu quyêt Ban kiêm phiêu gôm 05 ngixi, cu the: 

- 	Ong VO Hoang Ha - Phó phong TCCB-LD 	- Trixàng ban; 

- 	Ong Ngô Nam Ha - TV BKS, PP QLKD 	 - Thành viên; 

- 	Ong Trn Huy Tuân - Phó GD TT TVQT 	 - Thành viên; 

- 	Ba Nguyen Thj Minh Hung - CV TCCB-LD 	- Thành viên; 

- 	Ba Doän Thanh Ha - CV TCKT 	 - Thành viên. 

Tj) 16 bilu quyê't dng j: 100% tlng sI cI phcn có quyn bilu quylt ('cy thl 
7.996.390 co-  phOn / tOng sO 7.996.390 có phOn cOa tOt cO cOc cO dOng dy hQp,). 

Tj) le  bilu quylt khOng dng : 0 % tlng sI cI phn CO quyln bilu quylt ('cy thl 0 cI 
phOn / tong sO 7.996.390 cO phán cOa tOt cá cOc cO dOng dy- hQp,). 

T 16 bilu quylt khOng có .j  kiln 0 % tlng sI cI phn co' quyn bilu quylt ('cy thl 0 
CO phOn / tOng sO 7.996.390 cO phOn cOa tOt cO các cO dOng dr hQp). 

5. Báo cáo vi To trinh cüa HDQT: 
Dai hi da nghe Ong Phtm Htht Son- Phó chU tjch HDQT, thay mtt Doàn Chü t9a Di 

hi trInh bay Báo cáo so 1324 BC/TEDI-HDQT ngày 13/05/2021 cüa Hi dông quãn trj 
Tong cong ty ye kêt qua hoit dng cüa HDQT, kêt qua giám sat hoat dng cüa Ban diêu 
hành nàm 2020, kê hoch hott dng cüa HDQT närn 2021 và T&trInh sO 1325 TTr./TEDI-
HDQT ngày 13/05/2021 cña HDQT ye các ni dung trInh Dui hi dong cô dông biêu quyêt 
thông qua, cu the nhu sau: 

(1) Báo cáo cüa Hi dng quãn trj: 

Báo cáo so^ 1324 BC/TEDI-HDQT ngày 13/5/2021 dd trInh Dui hi. 

(2) Báo cáo tài chInh Ham 2020: 
Báo cáo tài chmnh riêng näm 2020 và Báo cáo tài chinh hp nht näm 2020 cüa Tng 

cong ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) duçic kiêm toán bi Cong ty TNHH Hang Kim toán 
AASC, trong dO mt sO chi tiêu ccr ban nhu 

Dow vi tInh: D6ng  

BCTC riêng BCTC ho'p nht 
TT Chi tiêu 

Nàm 2019 Näm 2020 Nàm 2019 Näm 2020 
Tong tài san 445.916.288.382 452.115.632.546 888.615.905.111 886.846.054.375 

1 - Tài san ngOn hgn 331.316882.024 343.621.975.042 804.845.309. 723 808.155.057.070 
- Tài sOn dài hgn 114.599.406.358 108.493.657.504 83.770.595.388 78.690.997.305 
Tngdoaththu: 381.012.860.269 380.719.947.148 881.712.500.110 868.989.105.098 

2 
- Cung cap djch vy 367.019.564.009 367.491.618.0 78 872.52 7.286.074 860.540.581.468 
- Hogt d5ng t/chInh 13.662.230.508 13.106.110.108 6.344.950.488 6732.315.552 
- Thu nhp khác 331.065.752 122.218.962 2.840.263.548 1.716.208.078 

3 1 LN tri.r&c thud 25.405.585.773 1 	26.860.078.317 54.262.735.740 53.073.794.618 



Loi nhun sau thu& 22.203.467.155 23.426.914.229 42.807.117.547 44.166.774.433 
4 - CD Cóngly me 22.203.467.155 23.426914.229 29.150.870.832 31.235.067.744 

- CD ko /dêm soát - - 13.656246 715 12.931.706689 

5 Lãi ca bánICP x x 1.749 2.447 

6 
Du tu XDCB, mua 1.716.211.079 4.219.626.182 8.361.100.106 7.816.034.245 
sam TSCD  

(3) Phuong an phân phi kri nhun sau thO näm 2020: 

Can cur Báo cáo tài chInh riêng näm 2020, phuiang an phân ph& 1i nhun sau thu 
nàm 2020 nhux sau: 

TT Chi tiêu So" tin (dng) T 1 % Ghi chü 

I.  Von diu lê 125.000.000.000  
II.  so co ph An 

Trongdó: 
 -Socophândanghruhành 

- Co phiêu guy (khong licu hành) 

12.500.000 

12.500.000 
0 

100% 

100% 
0%  

III.  Tong lçri nhun truc thuê 26.860.078.317  
IV.  Chi phi thue TNDN hin hành 3.426.345.755  
V.  Chi phi thu TNDN hoãn lai 6.818.333  
VI.  Loi nhuân sau thuê 23.426.914.229 100%  

1 C6 tüc (1.550&CP x 12.500.000CP) 19.375.000.000 82,7%  
2 Qu5 thung HDQT, BKS, Ban QLDH 

Trong do: 
- ThzthngHDQT, BKS (50%) 
-Thithng Ban diêuhanh(50%) 

702.800.000 

351.400.000 
351.400.000 

3,0% 

1,5% 
1,5%  

3 Quy Khen thung phüc li 2.342.700.000 10,0%  
4 Lori nhun sau thue^ chua phân phôi 1.006.414.229 4,3%  

(4) Quyêt toán thu lao thành viên HDQT, BKS nàm 2020: 

Quyt toán thu lao thành viên HDQT- BKS theo kt qua SXKD nãm 2020 là 
1.059.648.000 dông, cu the nhu sau: 

Don vi tInh: Dng 

TT Ho vi ten Chtrc danh 
Dir toán 

,. 
thrçrc duyçt 

Quyt toán 
nam 2020 

So di trã 
nam 2020 

S6 con throc 
quyet toan 

L Hi dng quail trj  

1 Hitoshi YAHAGI Chü tjch 184,764,000 191,244,000 187,113,000 4,131,000 

2 Pham Hiru San Phó CT 166,284,000 166,284,000 164,025,000 2,259,000 

3 D05  Minh Dung Thành viên 147,816,000 147,816,000 145,806,000 2,010,000 

4 Dào NgQc Vinh Thành viên 147,816,000 147,816,000 145,806,000 2,010,000 

5 PhUng Tin Trung Thành viên 147,816,000 147,816,000 145,806,000 2,010,000 

II. Ban Kiêm soát 

1 Pham T. H. Nhung Tru.râng Ban 110,856,000 110,856,000 109,350,000 1,506,000 

2 Ngô Nam Ha Thành viên 73,908,000 73,908,000 72,903,000 1,005,000 

3 VO Hoang Anh Thành viên 73,908,000 73,908,000 72,903,000 1,005,000 

III Tong cong ____________ 1,053,168,000 1,059,648,000 1,043,712,000 15,936,000 
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(5) Ké hoach sin xuât kinh doanh näm 2021: 
Don vi tInh: Triêu dn 

TT Các chi tiêu 
S6 lieu hop 	ht Trong do Cong ty me 

TH 
2020 

KB 
2021 

T lê 
% 

TH 
2020 

KH 
2021 

T Iê 
% 

1 Tng giá trj tài san 886,846 880,000 99.2 452,116 445,000 98.4 
2 Tngdoanhthu 868,989 890,000 102.4 380,720 405,000 106.4 
3 LçTinhuntnrâcthuê 53,074 65,800 124.0 26,860 38,800 144.5 

Lçiinhunsauthuê: 44,167 52,716 119.4 23,427 32,895 140.4 
4 TI d6: - CDC.tymç 31,235 38,966 124.7 23,427 32,895 140.4 

- CD không kiein soát 12,932 13,751 106.3 - - - 
5 LAi co bãn1C6 phiu 2,447 2,900 118.5 x x x 
6 Duttrtàisâ.ncôdjnh 7,816 13,351 1 	170.8 4,220 6,151 145.8 

(6) Ke^ hoich phân phi loi nhun sau thue^ Cong ty me nãm 2021: 

Co tirc (% vn diu le) 20% vn diu lê 
Quy thithng HDQT, BKS, Ban 
QLDH 

DN Loi A không qua 8% LNST, DN Loi B không qua 
5% LNST và DN Loi C không qua 2% LNST, trong do 
50% thithng HDQT - BKS; 50% thixOng Ban diêu hành. 

TrIch qu khen thumg, phüc igi Không qua 10% LNST 
LNST chua phãn phi Ti thiu 10% LNST 

(7) Dir toán thñ lao thãnh viên HDQT, BKS nàm 2021: 

Dun vi tInh: Dng 

TT Ch(rc danh 
A So 

hrqng 
,. H so e 

A So thing 
.. 

 lam viçc 
Mtrc thu lao 
thang/ngtroi 

Thu lao KB 
nam 2021 

1 ChütjchHDQT 1 1,0 12 13.100.000 157.200.000 

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 11.790.000 141.480.000 

3 ThanhvienHDQT 3 0,8 36 10.480.000 377.280.000 

4 Trung BKS 1 0,6 12 7.860.000 94.320.000 

5 Thành viên BKS 2 0,4 
1 	

24 
1 	

6.550.000 157.200.000 

Cong 8  96 1 927.480.000 

(8) Sfra di bô sung Dieu l và các quy che^ ni b: 

- Các can ci'r: 

1) Ludt Doanh nghip so^ 59/2020/QH14; 

2) Lust Chirng khoán so^ 54/2019/QH14; 

3) Nghj djnh sô 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020; 

4) Thông tu s6 1 16/TT-BTC ngày 31/12/2020 

- Ni dung siradi: 

1) Diu le T6 chirc và Hott dng (Sira di 1n thir Ba); 

2) Quy ch ni b ye quán trj cong ty (Süa diii 1n thr Nhtt); 

3) Quy che hot thng cüa Hi dng quãn trj; 

4) Quy che hoat dng cüa Ban kim soát. 

- Nguyen tc sira di: 

1) Tuân thu mu quy djnh tai  Thông tu 1 16/TT-BTC ngày 31/12/2020 

2) Giir nguyen các nii dung dã có không trái viii Ludt và quy djnh hin hành 

3) Sira di cãc ni dung chua phü hçp vxi Ludt và quy djnh hin hành 
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(9) Thirc hin nghia vu clang k liru k vA giao dich trên h6 thông giao djch chfrng 
khoán Upcom 

Ngày 01/01/2021, Lust  chüng khoán so 54/2019/QH14 có hiu 1rc. CAn cu' vào quy 
djnh tai dim a khoãn 1 Diu 32 Lust  chimg khoán so 54/2019/QH14, Tong cong ty Tu van 
thit U Giao thông vn tãi-CTCP dáp frng diêu kin ye cong ty dai  chüng. Tong cong ty së 
phãi thirc hin nghia vi dang k tuu V vA giao djch trên he thông giao djch chirng khoán 
Upcom. 

De có ca s& trin khai thijc hin, Dai  hi dng c6 dOng xem xét cho kin v6 vic 
th?c hin clang k luu k và và giao djch chi.rng khoán trên he thông giao djch chtrng khoán 
Upcom. 

(10) Hüy bO han  chê thôi gian chuyn nhtrçng dôi vói c phn iru dAi ban cho ngir&i  
lao dng theo so nAm cam kêt lam vic tai  thai diem cô phân hóa. 

Cophtn han ch8 thai gian chuyn nhuçmg tà c6 phn ixu dAi ban cho nguai lao dng 
mua theo th?yi gian cam kêt lam vic tai thñ diem cô phân hOa. Các cO cong clang sâ hüu 
loui co^ phân nay dêu co nguyen v9ng dixçic ty do chuyn nhircmg cô phân. 

Vic hüy bó han  cM thai gian chuyn nhi.rqng d6i vOi co^ phn uu dai ban cho nguai 
lao Ong theo so nAm cam kêt lam vic tai thai dim c6 phân hóa là d dáp üng nguyen 
vong cüacác cô dông cüng nhu thun tqi trong qua trinh dAng k kru k, giao djch chmg 
khoán (nêu co). 

(11) Báo cáo vA To trinh cüa Ban KS: 

Dai hi dA nghe Ba Pham Thj Hng Nhung - Tri.rö'ng Ban kim soát trinh bay: 

1) Báo cáo cila Ban kim soát ve^ k& quA hoat dng nAm 2020, kt quA giám sat tài 
chInh, hoat dng quAn 1 diêu hành cüa Hi dông quAn trj, Ban TGD; kê hoach hoat 
dng nAm 2021 cüa Ban Kiêm soAt; 

2) T6 trinh cüa BKS ve^ vic thông qua du thAo Quy che^ hoat dng cüa Ban kim soAt 
theo mu quy djnh; 

3) T6 trinh cüa BKS ve^ lira ch9n danh sách cong ty kim toán thirc hin kim toán Báo 
cáo tài chInh nAm 2021 và dê nghj üy quyên cho 116i dông quAn trj Tong cong ty 
quyêt djnh lira ch9n mit trong hai cOng ty kiêm toán sau: 

(1) Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 

(2) COng ty TNHH Hang kim toán AASC. 

6. Tháo lun vA biu quyêt thông qua các ni dung trinh DHDCD 

Dai hôi dA tin hành thAo luân v Báo cáo yA Ti trinh cüa Hi ding quAn trj; Báo cáo vA 
Ta trinh cüa Ban Kiem soát. 

Y kin tham gia: 

(1) Ong D6 Manh  Cuang, Phó Tng giám dc COng ty TNHH hAng kim toán AASC: 
dai diên dom vi kiêm toán dA duçic DHDCD nAm 2020 và HDQT lira chçn tAm clan vi kiêm 
toAn Báo cáo tài chInh nAm 2020 cüa TEDI: 

- AASC là mt trong 5 don vi kim toán hang dtu Vit Nam, thuang vAo short-list cña 
WB, ADB .., phü hçp lam don vi kiêm toán cho TEDI - mt doanh nghip tu van 
ten tui trong linli vrc ha tang GTVT Vit Nam. 

- Khng djnh Báo cáo kim toán cüa AASC clap üng ding các chun mrc kim toán. 



- Không Co kin them di vâi kin cüa BKS ve vic thuê tr vtn dc lp  do không 
cO cüng phucmg thrc thirc hin và vi m1c tiêu quãn trj riêng. 

- AASC sn sang giái trinh nhüng ni dung dä cO kin nu có yêu ctu chinh thirc. 

- Qua kim toán, AASC thy nhüng sai sOt không trong yu nên k& lun chp nhn 
toàn phân BCTC näm 2020 cüa TEDI. 

- Cam on BKS dã tin nhim tip tiic dua AASC vao danh sách don vi kim toán BCTC 
nà.m 2021 cüa TEDI và se khäc phiic nhtrng thiêu sot (nêu cO) dê thirc hin vic kiêm 
toán tuân thU chuân mirc. 

(2) Nhüng ngiiàri duçic Uy quyên cUa c Ong TED1382, TED1386: tp trung vào các ni 
dung kiên cUa Trumg Ban kiêm soát: 

- TEDI mài chi OAn djnh, chua cO sir phát trin, doanh thu trong các nàm qua chi dt tir 
800-880 t'; t) suât LNST/doanh thu xâp xi 6%, nAm 2020 xâp xi 5% 

- Chi phi nhân cong chi chim 20-25% giá trj san hrcmg, thu nhtp bInh quân thp (15 
triu dong/tháng/ngu?i) 

Chi phi hi hop lan (18 t) 

Chi tam Ung lan (s o^ du 11-13 ti') 

- Hoán dôi chi phi dir an, chua quãn l theo dr an 

- Chia thAu cho cong ty con It (30%) và t le chia thu vu'qt qua quy djnh 
IC 

Ghi nhân doanh thu chm 

- Chi phi thuê chuyên gia ni b6 ni dung cong vic thuc chilrc näng nhim vi phãi 
thirc hiên. 

(3) Co^ dong TED1392: 

- UBCKNN có quyêt djnh phtt 450 triu dng. Ngun trã tilr dâu? 

- LO trInh TEDI khi nào len san Upcom? 

(4) Ong D06  Minh Dung, Thành viên HDQT, Phó Tng giám dc: Di din Ban diu 
hành len phát biu kiên ye Báo cáo cilia Ban kiem soát 

- BDH chju trách nhim trwc DHDCD ve kt qua SXKD nãm 2020 và thirc hin 
nhim vi trên Co sâ ke hoach nãm 2020 DHDCD giao dng thai barn theo kê hoich 
trung htn 5 näm 2019-2023 cUng dd duçrc DHDCD thông qua. 

- CáC kin cilia Tnthng BKS dà duçrc BDH giái trInh cu the ti Cong van 960. 

- Di vâi kt qua hoat dng SXKD nàm 2020, Tng cOng ty dã hoàn thành viiqt miirc 
kê hotch các Chi tieu SXKD duçrc DHDCD thông qua; thirc hin ke khai, quyêt toán, 
np thud và thirc hin các nghia vi dôi vai Nhà flhxac kjp  th6ri và day dU. 

- Báo cáo tài chinh nãm 2020 dä duçic don vi kirn toán AASC dánh giá là phãn ánh 
dUng hoat dng tài chinh cilia Tong cong ty và chap thun toàn phân. AASC là don vi 
kiem toán nàm trong danh sách các don vi kiêm toán dd duçrc DHDCD chap thun và 
dizçic lira ch9n tren co sa dê nghj cilia Ban Kiem soát. 

- Co quan thud dã kim tra thue thai kST 2019-2020 tai Tng cOng ty. Ve co bàn, Tng 
cOng ty dã chap hàiih nghiêm chinh các quy djnh ye kê khai, quyêt toán và np thuê. 
K t 1utn kiem tra cho thây nhUng sai sOt trong kê khai thuê và ghi nhn hóa don 
chilrng tilr ành hithng không trong yeu den kêt qua SXKD cilia Tong cOng ty. 
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- Ke^ hoach SXKD nãm 2021 duc xây drng dam bão các yëu cu cüa HDQT ve^ tang 
tnthng doanh thu, hiu qua SXKD. Các chi tiêu kê hoach SXKD nãm 2021 thrçc xây 
dirng vrçt tr 7% den 148% so vài kê hoach SXKD 5 nam 2019-2023 dà diiçc 
DHDCD thông qua và có the nói là dã duçic xây dirng Or müc cao, BDH và Nguori lao 
dng së phâi phân d.u, n6 lijc hêt sirc m6i có the hoàn thành. 

- Ban diu hành thrc hin dÀy dü và hoàn thành t& nhim vii theo các Nghj quyt, 
Quyt djnh cüa DHDCD và HDQT. Nhüng kiên cá nhân cUa Tnthng BKS (không 
có sir nhât tri trong các thành viên BKS) dôi vth Ban diêu hành TCT là chñ quan, 
không có can cü, thiêu tinh xây dirng và gay ánh hithng không tot den uy tin và hot 
dng SXKD cüa Tong cOng ty. 

(5) C 05  dong An Quc Vinh ma TEDI 153 

- Các kin dxa ra ve l ve^ tinh phãi d?a  trên các con s. BCTC nãm 2020 dã kim 
toán chInh là tài 1iu chiirng minh thc tê. 

- Nht trI vâi kiên cña ông D06  Minh Dung. C0^ dông nên thÀu hiu khó khàn cUa 
doanh nghip. 

- ' kin cña mt s 0^ c 0^ dông chua th?c sir thÀu hiu v6 ngành GTVT, chua thông cam 
cho doanh nghip. Neu mong muOn 1çi nhun cao hm thI dâu tu vào ngành khác, 
TEDI thuân thy là tii van GTVT, suât lçi nhutn không the^ cao duyc. 

(6) C 0^ dông Dào Ng9c Vinh ma TEDI043 

V9i tu cách là cô dông có cüng mong muon nhu mi cô dông khác. 
N 

- So lieu ye kêt qua SXKD dêu vuçYt kê hoach, dáp irng mong muon cao nhât cüa các 
côdông. 

- Thñ gian qua, TEDI dd phát trin duçic ngành nghe^ mri nhu dithng sit, hang không. 
Day là n06  lirc cUa BDH bang nti lirc cüa doanh nghip, không mat chi phi dâu tu 
hotc M&A. Dôi vâi cô dông thông tin nay là rat dáng mmg. 

- Di vâi BC cüa BKS, ban khoãn lan nht là không Co sir thng nht cüa 3 thành viên 
BKS trong khi nhung nam truac dông thun. Truâng BKS cho rang nhüng kiên cüa 
tu van dc lp dua ra là nghiem trong trong khi 2 thành viên cOn li cho rang không 
nghiem trong. Câu hOi dtt ra dôi vâi BKS có hoàn thành nhim vi cô dông giao 
không, các kien da xác dáng chua, có phãn ánh dUng thirc tê cUa doanh nghip 
không vi vy không Ung h6 báo cáo cUa BKS ma không có str thông nhât cUa các 
thành viên vi lam cho cô dong hoang mang, không biêt tin the nào là dUng. 

- Kt qua kim tra thue cho thy không có vn de rUi ro thue lan, khng djnh nhUng 
ni dung TruOng BKS neu là khOng cOn nghiem trong nfta. VI vy, thông nhât vài 
báo cáo k& qua SXKD nãm 2020. 

- Tai Dui hi da lam sang to nhiu vn dé ma Báo cáo cUa BKS trufic day khoáng mt 
tháng chua cO dU thông tin. Dê nghj BKS thão lu.n và có sir xem xét c.p nht nêu có 
the. 

BDH trân trong kin cUa BKS, së tip thu và mong mun khc phiic nhtrng van dê 
cOn tOn tai. 

(7) Ba Pham Thj Hng Nhung - Truang BKS 

Di vâi câu hói cUa cO^ dông Dào NgQc Vinh, kh&ng djnh trong 5 nam lam TBKS 
TEDI luôn ton trong HDQT, BDH, NED TEDI, dä dông tinh vài báo cáo cUa HDQT 
tir nàm 2019 tr& ye truâc. Nàm 2020 có thông tin chi tiêt thông qua tu van c1c lp và 



yeu cu cUa c6 dong iOn nên CO kin khách quan, dc lp và trách nhim nh.t, dng 
thOi ton tr9ng kiên cüa tl'rng thành viên. 

(8) Ngithi dirçic Ay quyn cüa c6 dông TED1386 

- Các kin trái chiu là tIch circ; 

- Dng thun vOi BC cüa BKS; 

- ' kin cüa ông DUng vn chung chung, cn lam rO them; 

- Mong mun cong ty phát trin không phâi chi o^n djnh. 

Y kin giãi trinh: 

Ong Phtm Hüu Scm - Phó chü tjch HDQT - Tng giám dc TEDI: 

- Báo cáo 960 cüa BDH dã giâi trinh các ni dung c0A dông vera có kin. 

- V phIa BDH cüng mong mun nhu y kin cüa ci dong là TEDI không chi phát trin 
on djnh ma phái phát triên dt phá. 

- Các kin cüa nhUng nguOi fly quyn cüa c dông FECON S&C và ông Phtm Trung 
Thành du d?a  trên kiên cüa TruOng BKS. Day là tIch crc và cUng là nhüng miic 
tiêu ma TEDI dang phân dâu hiiOng tOi. Tong giám dôc dã chi do các dcmn vi dê tuân 
thu hcm nüa các yêu câu cña chuân muc. 

- Cor quan thue^ cia vào kim tra quy& toán thue näm 2019, 2020. Kt qua cho thy 
không cO nhüng van dê IOn nhu kiên cña Trithng BKS dira ra. 

- Van d& doanh thu chm nhu dir an Du Giây - Lien Khwmg chm 10 näm là do th?c 
hin nàm 2010, nàm 2011 dimg hoän theo nghj quyêt cüa ChInh phU. Nàm 2020 
dugc chuyn sang cho Ban QLDA Thãng Long mOi duçic thanh toán ghi nhn doanh 
thu. Nguyen täc ghi nhn doanh thu cUa TEDI là phãi CO tiên ye. Vic nay không ãnh 
huOng den quyên lçmi cüa cô dong. 

Vic chm chü yu rOi vào giUa tháng 12 näm truOc và tháng 1 näm sau do dông tin 
thanh toán tp trung vào Qu IV. Qu I không có tiên ye nên vic chm doanh thu dê 
có dông tiên gôi dâu cho tháng dâu, qu dâu nãm tiêp theo. Cho den nay, U hoch 
von trung hn 2021-2025 chira duçmc duyt thI Doanh nghip không the cO tiên dê 
triên khai SXKD. VI  vy cô dong nen üng h6 doanh nghip ye van de' nay. 

- Ve chi phi nhân công: Không don vi nào khoán chi phi nhân cong cao nhu TEDI 
(28%). Dôi vOi nhi:rng lTnh vxc khó, VI mic tiêu phát trien nhu linh vijc di.r?mng sat, 
TEDI phâi khoán cao hcmn nêu không mat lirc luçmng khi can phát trin. 

- Di vOi câu hói cña nhà báo dirçmc üy quyn cüa c6 dông dr hop: 450 triu dông pht 
cüa UBCKNN doanh nghip phái trá vi vic chum len san Id chi cüa tp the. Vê 
kien Ca nhân, vic len san së phãi lam dê dam bâo minh bach hOa. Ti cuc h9p nay 
DHDCD se quyêt dnh van cie nay theo Th trinh cüa HDQT. 

- ' kin cüa TruOng BKS rt mâu thud-n: KhOng chp nhn BCTC nàm 2020 do tu vn 
AASC kiêm toán và chap nh.n toan phân nhimg Tm trinh cña BKS vn dê xuât 
AASC trong danh sách tu van thirc hin cong tác kiêm toán BCTC näm 2021, the 
hin sir không nhât quán. 

- BDH mong mun các c6 dông thu hiu. Hi nghj NLD ti churc ngay chi&u nay ciTing 
dê bàn lam sao thixc hin duqc NQ DHDCD nàm 2021. Rat mong coA dOng giüp dc 
bang nhUng lOi khuyên mang tInh xây drng, dim TEDI phát trin. 



7. Bô phiêu biu quyêt các ni dung HDQT, BKS trInh 

Kt thiic phân thão 1un dóng gop kin, Di hi dã tin hành bó Phiu biu quy& thông 
qua các ni dung HDQT và BKS trInh Dii hi dong cô dông. 

Theo báo cáo Ban Kiêm tra tu each co^ dông, tInh den 9 gi6 30 phñt, thng sO^ cô dông 
tham du Dai hôi La 241 cô dông (42 co mat va 199 Ay quyên), dai diên cho quyên si hUu 
12.098.600 c6 phn, bang 96,79% so hrçing cô phân có quyên biêu quyêt cüa Tong Cong ty. 

(Co Biên ban Kim tra tw cách cOJ dóng kern theo) 

8. Cong bob kt qua kiêm phiêu 

Ong VO Hoang H, PhO truâng phông TCCB-LD - Trtthng Ban kim phiu thông báo 
kt qua biu quyêt các ni dung trInh DHDCD, cu the nhu sau: 

- Tng s6 phiu phát ra: 42 ti phiu, dui din cho 12.098.600 CO phn, bang 96,79% s 
luqng CO phân có quyén biêu quyêt tham d? Dai hi. 

- Tong s& phiu thu v: 42 0 phiu, dai  din cho 12.098.600 c6 phn, bang 96,79% s 
lucmg c6 phân CO quyên biêu quyêt tham du Dai  hi 

Két qua kim phiu: 

Bong Không dng 
Không có Không hop 

TT  
Ni dung biu kien 16 

Kt qua 
s Ty l 

So CP 
Ty l s cp T1ê  s cp TT   Lê quyt 

Báo 	cáo 	cña 
8.344.900 68,97 3.753.700 31,03 - - - Dai hi 

HDQT  
- Thông qua 

2 
Báo 	cáo 	cña 

7.857.860 64,95 4.240.740 35,05 - - - Dai hôi 
BKS - Thông qua 
BCTC 	näm 

Dai hôi 
3 2020 dã kim 8.301.150 68,61 3.764.050 31,11 - 

Thông qua  
- 33.400 0,28 

toán 
Phisang 	an 

phân 	
phi 	igi 

8.301.150 68,61 3.764.050 31,11 - - 33.400 0,28 
DO h6i 

nhun 	näm Thông qua 
2020  
Quyt toán thu 

5 lao 	HDQT, 12.065.200 99,72 33.400 0,28 - - - - Di hôi 

BKS näm 2020 Thông qua  
Ke hoach san 

6 
xut 	kinh 

8.301.150 68,61 3.764.050 31,11 - - 33.400 0,28 
Dai hôi 

doanh 	nàm Thôngqua 
2021  
K e^ hoch phân 

7 phi lçii nhun 8.301.150 68,61 3.764.050 31,11 - - 33.400 0,28 
Dai hôi 

näm 2021 Thông qua 

Dr 	toán 	thu 

8 
lao thành viên 

12.065.200 99,72 - - - - 33.400 0,28 Dai hôi 
HDQT, 	BKS Thông qua 
näm 2021  
Danh sách don 
vi 	kim 	toán 

12.065.200 99,72 33.400 0,28 - - - Dai hôi 
BCTC - Thông qua 
2021  
Diu 	lê 	T 

10 
chirc và Hot 

12.065.200 99,72 - - - - 33.400 0,28 
Di hi 

dng (Si'ra dôi Thông qua 
1ânthiBa)  
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iMng Không ttng 
Khôn có Không hqp 

TT 
Ni dung biu dung  lê 	_  Kt qua T' I 

So CP 
Ty L 

So CP 
Ty N 

So CP T'l  quyet 

Quy che^ nôi bô 
ye 	quãn 	trj Dai hôi 

11 cong 	ty 	(Sira 12.065.200 99,72 - - - - 33.400 0,28 
Thông qua 

di 	lan 	thu 
Nhât)  
Quy che^ hoat i hi 

12 dông 	cUa 12.065.200 99,72 - - - - 33.400 0,28 
Thông qua 

HDQT 

13 
Quy ch 	hoat 12.098.600 i,rn - - - - - - Dai hi 
dngcñaBKS  Thong qua 
Thirc 	hiên 
nghia vu dang 
k 	hru k 	Va Dai hôi 

14 giao djch trên 3.808.950 31,48 8.263.050 68,30 26.600 0,22 - - Không 
h8 thông giao thông qua 
djch 	chrng 
khoán Upcom  
Hüy 	bO 	han 
chê 	thi 	gian 
chuyn nhuçmg 
di vói co^ phn 
uu dãi ban cho Dai hôi 

15 ngi.r?i lao dng 3.808.950 31,48 8.263.050 68,30 26.600 0,22 - - Không 
theo 	s 	näm thông qua 
cam 	kt 	lam 
viêc 	tai 	thOi 
dim c6 phtn 
hóa.  

(Co Biên ban Kkm phie'u kern theo) 

Theo quy djnh tai khoãn 2, Di&u 148 Lust Doanh nghip näm 2020 "Các nghj quyêt 
du'(yc thông qua khi duçtc so cO dOng s& hfru trén 50% tOng so phiêu biêu quyêt cia tat Ca co 

dông du hQp tan thành tnt tritàng hop quy djnh tgi các khoán 1, 3, 4 và 6 Dieu nay" 

Di chiu vâi quy dnh trên: 

Các ni dung duc DHDCD thông qua gm: ni dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 v 13. 

- Các ni dung không duçc DHDCD thông qua gm: ni dung 14 và 15. 

9. Thông qua Biên ban, Nghj quyt h9p DHDCD thir?rng niên nãm 2021 

Ong Nguyn Cong Tam - Trtnng ban Thu k dã trInh bay dir thão Mn bàn và Nghj 
quyêt cuc hop DHDCD thuô'ng niên näm 2021. 

Ong Phüng Tin Trung, thay mtt Doàn chü tQa Dai  hi thirc hin 1y biu quyt Dai 
hi thông qua Mn bàn và Nghj quyêt cue hop DHDCD thu?mg niên nãm 2021 bang hInh 
thirc gicr The biêu quyêt vth kêt qua thu sau: 

Tj) lç bieu quyt dng : 68,89% tang sd c6 phn có quyn bieu quyet (cy the 
8.334.550 CO phán / tOng so 12.098.600 cO phán cia tat cá các cO dOng c4r  hQp). 

lç bieu quy khOng dngj: 0 % tang sa cdphn co'quyn biu quyê't (cy the 0 Co 
phán / tOng so 12.098.600 cO phán cza tat cá các cO dOng dr hQp,). 

73 lç bie'u quye't khOng cO kiê'n: 3 1, 11 % tang s cphcn cO quyn bie2u quyé't (cu 
the 3.764.050 co-  phOn / tOng sO 12.098.600 CO phán cia tat cá các c6 dOng dir hQp,) 
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CO1 ,fT 
V'/TONGCPNGTY .- 

 TVA 	E 
* GIAOTHÔNG' 	AJ 

CTCP 

Phàng Tien trung 
Thành viên BDQT 

DA - 
Phtm Hfru Son 

Phó Chü tjch IWQT 
litoshi YAHAGI 
Chil tch HDQT 

Train TM Thu Hirong 
Thành viên To gulp vic I[DQT 

N 
To trir&ng To^ giüp vic IIBQT 

• Biên bàn dixqc Ip và thông qua vào hi 1 2h20 ngày 29/6/2021. 

Mn bàn gm mixii hai (12) trang, &rçc lp bng tMng Vit va ting Anh Co giátr 
pháp 1 uhir nhau. Trong tri.ràng hcip mâu thuân phát sinh ho.e có khác biêt giiia bàn tiêng 
Vit và tiêng Anh thI bàn tiêng Vit duçic ru tiên lira chçn dê áp dyng, diêu chinh và giãi 
thIch. 

Ha Ni, ngày 29 tháng 6 näm 2021 

DOAN C1i(J TOA ]M1 HOl 
Thành viên 	 Thành viên 	 Chü tQa 

BAN TBTJ K\ IMI HQI 
Thành viên 	 Trir&ng ban 
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CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VI1T NAM 
Ot1g-Trdo-Hanhph6c 

BAO CÁO KIM4kA TV CACH CO BONG 
THAM D1Y HOP DI HO! DO C  DONG THIJNG MEN NAM 2021 
TONG CONG TY TV VAN-TfHET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

Vào hi 08 gi6 35 phüt ngày 29 thang 6 nãm 2021, ti tri s& Tong cong ty Tu van thit ké 
Giao thông vn tãi - CTCP, so 278 Ton Dirc Thang, phuông Hang Bet,  qun Dng Da, Thành ph 
HàNi. 

Theo Quy& djnh so 95QD/TEDI-HDQT ngày 15/3/2021 ciia Hi dng quân trj Tong cong ty 
Tu van thiêt kê Giao thông vn tài - CTCP, Ban Kiêm tra Pr cách cô dOng ching tOi gOm có: 

1. Ong Ngô Nam Ha 	 Tnthng ban 
2. BA Doãn Thanh Ha 	 Thành viên 
3. Ba Nguyen Thi Minh Hithng 	 Thành viên 

Ban kiêm tra Pr cách co^ dOng dã tin hành kim tra tu cách các co^ dOng dir hop Dai  hi dông 
co dOng thiRrng niên näm 2021 vi kt qua c11 the^ nhu sau: 

- Tong so Co dOng cüa Tong Cong ty: 	 323 CO dOng 

- Tong so cô dOng tham du D?i  hi: 	 205 CO dOng 
Trong do: 
+ Tong so cô dOng tham du trçrc tip 	 33 Co dOng 
+ Tong sO^ cô dOng tham dir qua üy quyn: 	 172 Co^ dOng 

Dti din cho quyên so hüu 7.996.390 cô phn bang 63,97 % sO h.rcmg co^ phn có quyn biu 
quyêt cCia Tong cOng ty. 

Can cir Ludt doanh nghip so 59/2019/QH14; Can cü Diu 1 to^ chüc và hot dng cüa Tng 
cOng ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP, Ban kiêm tra Pr cách cô dông xin tuyen b 0^ cuc 
hop Dal hi dng c 0^ dong nãm 2021 cüa Tng cOng ty Tu vn thit k Giao thông van tái - CTCP là 
hop pháp, hop le và dü diêu kin de^ tin hành. 

Báo cáo kirn tra tu cách c dOng ducic lp  vào hi 08 giO 35 phüt ngày 29/6/2021 và dã duçc 
báo cáo cOng kkiai truOc Dti hi. 

(Co danh sOch c05  dOng tham dc kern theo) 

BAN KIEM TRA TV CACH CO DONG 

TRUONG BAN 
	

THANH VIEN 
	

THANH VIEN 

Ngô Nam Ha 	 Nguyn Thi Minh Hu*ng 	 Doãn Thanh Ha 



CONG HOA XA HOT  CHU NGHA VIT NAM 
Dc 14Tcr do - Htnh phiic 

BAO cAo KIEM TRA TV CA,  CH CO BONG 
THAM DV HOP DJI 119! DONG CO DONG THUYNG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

Vào hi 09 gi& 30 phiitt ngày 29 tháng 6 näm 2021, tai  trii s& Tong cong ty Tu v.n thit k 
Giao thông vn tái - CTCP, sO 278 TOn Düc Thang, phi.thng Hang Bôt, qun Dng Da, Thành ph 
HàNi. 

Theo Quyêt djnh so 95QD/TEDJ-HDQT ngày 15/3/2021 cüa Hi dông quãn trj Tng cong ty 
Tu vn thit U Giao thông vn tái - CTCP, Ban Kim tra tu cách c6 dong chi'ing tOi gm có: 

1. Ong Ngô Nam Ha 	 Tnthng ban 
2. Ba Doãn Thanh Ha 	 Thành viên 
3. Ba Nguyen Thj Minh Hung 	 Thành viên 

Ban kim tra tu cách CO dông dã tin hành kim tra tu cách các c 0^ dông du hop Di hôi dng 
co dOng thuing niên nãm 2021 vâi kt qua cu the^ nhu sau: 

- Tong so co dông cüa Tong Cong ty: 	 323 CO dOng 
- Tong so cO dOng tham d\r Dal hi: 	 241 COdOng 
Trong do: 
+ Tong so co dông tham dir tric tiêp 	 42 Co dOng 
+ Tng s 0^ c 0^ dông tharn di,r qua iy quyn: 	 199 COdOng 

Dti din cho quyn s& hu 12,098,600 co^ phn bng 96.79 % so luçrng c6 phn Co quyn biu 
quyt cña Tong cOng ty. 

Can ciLr Ludt doanh nghip sO^ 59/2019/QH14; Can cir Diêu l to chiirc và hoat dng cña TOng 
cong ty Tu vn thit ké Giao thông v.n tái - CTCP, Ban kirn tra tu cách c6 dông xin tuyen b6 cuôc 
hop Dal hi dông cô dOng näm 2021 cüa Tong cOng ty Tu van thit ké Giao thông vn tài - CTCP là 
hap pháp, hop 16 và dü diu kin de^ tin hành. 

Báo cáo kim tra tu cách c0^ dông ducic lp vào hi 09 gl& 30 phñt ngày 29/6/2021 và dã duçic 
báo cáo cong khai tnrc Dal hi. 

(Co danh sOch c0^ dóng tham dc kern theo) 

BAN IUEM TRA TV CACH CO DONG 

TRU0NG BAN 
	

THANH VIEN 
	

THANH VIEN 

Ngô Nam Ha 	 Nguyn ThI Minh Hirong 	 Doãn Thanh Ha 



CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM 
. 	cp - Trdo - Htnhphüc 

NKIM PHIEU BIEU QUYET 
THÔNG QUcC NQ-  IUNG TRINH DI HQI DONG CO DONG 

TONG CONG TY TIT VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

Can ciii Diêu 16 To chiirc và hot dng cüa Tong Cong ty Tu van thiêt ke^ Giao thông 
vn tãi - CTCP dã dugc Di hi dông cô dông thông qua tai cuc hop Di hôi thng c 
dông. 

Can ciii kt qua bu Ban Kiêm phiêu tai cuc h9p Dii hi dông cô dông närn 2021 
cüa Tong Cong ty Tu van thit k6 Giao thông 4n tái - CTCP. 

Ban kiêrn phiu chñng tôi gôm: 

1. Ong Vô Hoàng Ha 	 Truing ban; 

2. Ong Ngô Nam Ha 	 Thành viên; 

3. Ong Iran Huy Tuân 	 Thành viên; 

4. BA Doãn Thanh Ha 	 Thành viên; 

5. Ba Nguyen Thj Minh Hithng 	Thành vién. 

Can ciii các báo cáo và tb trInh cüa Hi dông quán tn, Ban Kirn soát tai cuôc hop 
Di hi dng c0^ dông thuè'ng niên näm 2021; 

Can ciii Quy che^ lam vic dã dugc Di hi dng co^ dông thithng niên näm 2021 
thông qua; 

Ban kirn phiu dã tiên hành kiêm Phiu biêu quyt. Kêt qua kiêrn phiu cu th6 nhu 
sau: 

Tong so phiu phát ra: 42 t& phiu, d?i  din cho 12,098,600 c 0^ phn bng 96.79 % 
s6 c6 phn có quyn biu quyt. 

Tong so^ phiêu thu ye: 42 t& phiu, dai din cho 12,098,600 CO phân bang 96.79 % 
s6 c6 phn có quyn biu quyt. 

Kêt qua kiêm phiêu nhu' sau: 

N3i dung 1: Thông qua Báo cáo hoçit d5ng cüa H5i dng quán tr/ 

SO phiu biu quy& dng 36 phiu, tuang ducTng 8,344,900 co^ phn, chim ty lé 
68.97% tng so^ c 6^ phn có quyn biu quy& dir h9p. 

S6 phiu biu quyt không dng 6 phiu, Wang duo'ng 3,753,700 cô phn, chiêrn 
t 1& 31.03% tng so co phn có quyn biu quyt dir hop. 

SO phiu biu quy& không có kin 0 phiu, tuGng duang 0 c0^ phn, chim t2 l 
0% tng s 6^ c 6^ phn có quyn biu quyt dir hop. 



SO phiu biu quyt không hop 1 0 phiu, tuo'ng du'ong 0 co^ phn, chirn t 1& 0% 

tong so c o^ phn có quyn biêu quyt dr hop. 

Kêt Lun: Di hi dung thông qua Báo cáo hoit dng cüa Hi dông quail tr 

Ni dung 2: Thông qua Báo cáo hoit d5ng cüa Ban kiêrn soát 

So phiu biêu quyêt dông 32 phiêu, tuong discing 7,857,860 u phân, chirn t 1 

64.95% tong so co-  phn có quyên biu quyt dir hop. 

Su phiêu biu quyêt không dng 10 phiu, tuo'ng duang 4,240,740 c6 phn, chiêm 

t' le 35.05% tong su cu phn có quyn biu quyt dir hop. 

So phiêu biu quyêt không có kin 0 phiu, tuang thrang 0 cu phn, chirn t 1 
0% tung so cô phân có quyên biêu quyêt dir hop. 

SO phiêu biu quyt không hçip 1 0 phiu, tuong duo'ng 0 c ph.n, chim t 1 0% 	- 
tong so-  cu phn có quyn biu quyt du hop. 

Kt Lun: Di hi dung thong qua Báo cáo hot dng cña Ban kim soát 

Ni dung 3. Thông qua BCTC näm 2020 dã du'ic kiêm toán d3c IçIp 

SO phiu biêu quyt dung 35 phiu, tixGng duang 8,301,150 cu phn, chirn t' 1 
68.6 1% tung so^ c6 phn có quyn biu quyk di.r hpp. 

So phiu biu quy& không dung 6 phiu, tuang duang 3,764,050 cu phn, chiêm 
t le 31.11% tung su cu phn có quyn biu quyt dir hop. 

SO phiéu biêu quyêt không có kin 0 phiu, tu'ang ducing 0 cu phn, chirn t' 1 
0% tung su cu phn có quyn biu quyt dr hop. 

So phiu biu quyt không hçp 1 1 phiu, tucmg duang 33,400 co phn, chiêrn t 1 
0.28% tOng so co phân có quyn biêu quyêt dir hop. 

Kt Lun: Bi hii dung ' thông qua BCTC nàm 2020 dã dtry'c kiêm toán dEc Ip 

Npi dung 4: Thông qua Phwo'ng an PPLNST nàni 2020 

Su phiu biu quy& dOng 35 phiu, tuong duang 8,301,150 co^ phn, chim t lê 
6 8.61% tung su c 0^ phn Co quyn biu quyt du hop. 

SO phiu biu quyêt không dung 6 phiu, tuong duang 3,764,050 c6 phn, chirn 
t 1& 31.11% tong su cu phn có quyn biu quyt dir hop. 

Su phiu biu quyt không có kin 0 phiu, tuo'ng ducing 0 cu phn, chirn t 1 
0% tng so^ co^ phn có quyn biu quyt dir h9p. 

So phiu biu quyt không hçTp I& 1 phiu, tuong duang 33,400 cu phn, chirn t 1 
0.28% tong so cu phn có quyn biu quyt du hop. 

K& Lun: Di hui dung thông qua Phirong an PPLNST nãm 2020 



N3i dung 5: Thông qua Quyêt loan thà lao lhành viên HDQT, BKS náni 2020 

So phiêu biêu quyêt dông 41 phiu, tuang throng 12,065,200 co^ phn, chim t' lé 
99.72% tong so cô phn có quyên biu quyêt du hop. 

S6 phiêu biu quyêt không dng 1 phiêu, tuong duong 33,400 c6 phn, chim t 
1 0.28% tong so c6 phn có quyn biu quyt dir hpp. 

SO phiu biu quyt khOng có kin 0 phiu, tuang throng 0 co phn, chirn ty lé 
0% tong so^ cô phn có quyn biu quyt du hop. 

SO phiu biêu quyt không hop 16 0 phiu, tuong duo'ng 0 co^ phn, chirn t lê 0% 
tong so c6 phn có quyn biu quyt di,r hop. 

K&Luâw 
IJi hui dông thông qua Quyt toán thu lao thãnh viên HDQT, BKS 
nãm 2020 

N3i dung 6: Thông qua KI /ioich SXKD nãrn 2021 

SO phiêu biêu quyêt dOng 35 phiêu, tuong duong 8,301,150 c6 phân, chirn t lé 	THI 

68.61% tOng sO c6 phn có quyn biu quyt du hop. 

SO phiu biu quyt không dng 6 phiu, tuong duong 3,764,050 cO^ phn, chirn 
t' le 31.11% tng s c 6 ph.n có quyn biu quyt du hop. 

S6 phiéu biêu quyêt không có kin 0 phiu, tuong du'o'ng 0 co' phn, chirn ty 1 
0% tong so^ c6 phn có quyn biu quyt dir h9p. 

SO phiu biu quyêt khOng hop 16 1 phiu, tuong duong 33,400 c phAn, chiêm ty 1 
0.28% tOng s6 c6 phn có quyên biêu quyêt d? hpp. 

Két Lu.n: Dai hiui dông thông qua Ke^ hoch SXKD nãm 2021 

N3i dung 7: Ming qua Kê hoichphânphi 11i  n/i un sau thu1 nãni 2021 

SO phiu biu quy& dng 35 phiu, tuo'ng duong 8,301,150 c6 phn, chirn t 1 
68.6 1% tng s o^ CO phn có quyn biu quyt d? hop. 

S6 phiu biu quyt khOng dng 6 phiu, Wang throng 3,764,050 c phn, chirn 
t 16 31.11% tng s6 c6 ph -an có quyn biu quyt dr hop. 

S6 phiu biu quyt khOng có kin 0 phiu, tuong duong 0 c phn, chim ty 1 
0% tng s o^ c o^ phn có quyn biu quyt dir h9p. 

S
A 

0 phiu biu quyt khOng hçip 1 1 phiu, tuong throng 33,400 c phn, chim t 1 
0.28% tOng so co phân có quyn biu quyêt di.r hop. 

K& Luân Di hui dông thong qua Ké hoch phân phôi icr1 nhun sau thuê 115m 
2021 

1\70i dung 8: Thông qua Dir loan thà lao thành viên HDQT, BKS nàni 2021 

S A 	 I 

0 phiu biêu quy& dOng )2 41 phiu, tuong duong 12,065,200 co^ phn, chim t lê 
99.72% tong sO^ cO^ phn Co quyn biu quyt di.r hop. 



So phiêu biu quyêt không dông 0 phiêu, tuang duo'ng 0 c6 phn, chirn t 1 0% 
tong s 0^ co^ phn có quyn biu quyt di,r hop. 

S6 phiu biu quyt không có kin 0 phiu, tuGng du'ong 0 co phn, chirn t lé 
0% tong s6 c6 phn có quyên biu quyt dtr hop. 

So phiêu biêu quyêt khOng hap 1 1 phiêu, Wang duo'ng 33,400 co phn, chiêm t 1 
0.28% tong so co phn có quyên biêu quyêt dir h9p. 

Két Luân' 
JJai hi dông thông qua Dir toán thñ lao thành viên  HDQT, BKS näm 
2021 

N3i dung 9: Ming qua Danh sách cong ty kim loan BCTC nàm 2021 

S6 phiu biêu quyêt dng 41 phiêu, tuong duong 12,065,200 c6 phn, chirn t 1 
99.72% tOng s o^ cO phn có quyên biêu quyk dir h9p. 

SO phiu biu quyM không dng 1 phiu, tu'cing duong 33,400 c6 phn, chirn t 
1& 0.28% tong so cO phân có quyn biu quyt du h9p. 

S6 phiu biu quy& khOng có kiên 0 phiêu, ftrong duong 0 co phn, chiêrn t 16 	TK  
0% tong so^ co^ phn Co quyn biu quy& dir hop. 

So phiu biu quyêt không hçTp 18 0 phiu, tuo'ng duong 0 co^ phn, chirn t lê 0% 
térng s6 c6 phn có quyn biu quyt d? hop. 

Kêt Lun: Di hii dung ' thông qua Danh sách cong ty kiêm toán BCTC nàm 2021 

N5i dung 10: Thông qua Diêu & To chá'c và Hoyt d3ng süa cti In thá' Ba 

S6 phiu biu quyêt dng ,2 41 phiu, tixong throng 12,065,200 cô phân, chiêrn ty lé 
99.72% tng sO cO phn có quyn biêu quyt dir h9p. 

SO phiêu biêu quyêt khOng dng 0 phMu, tuong throng 0 c6 phn, chirn t' 16 0% 
tong s o^ co^ phn có quyn biu quyt dix h9p. 

S6 phiu biu quyt không có kin 0 phiu, tuang throng 0 co phn, chim t 1 
0% tOng s6 c6 phn có quyn biêu quyt dix hop. 

S6 phiu biu quyt không hçip 1 1 phiu, Wang ducing 33,400 cO phn, chiêrn t I 
0.28% tong s c phn có quyn biu quyM dir hop. 

Kêt Luãn 
IJi hui dIng thông qua Diu 1 T chtI'c và Hoit dIIng sua di ln thu 
Ba 

N?3i dung 11: Acing qua Quy chI ni bb ye quán trj cong ty sü'a di lain N/ir 

SO phiu biu quyt dng 41 phiu, tuong throng 12,065,200 c6 phn, chirn t) 1 
99.72% tong sO co^ phân có quyn biu quyét dir hop. 

SO phiu biu quyt khOng dng 0 phiu, tuong duong 0 c6 phn, chirn ty 16 0% 
tong so' co' phn có quyn biu quyt du hop. 

S6 phiu biu quyt khOng có kin 0 phiu, tuong ducing 0 c6 phn, chirn t 1 
0% tng so^ c6 phn có quyn biu quyt di.r hop. 



SO phiêu biu quyêt không hgp 16 1 phiu, tuong du'o'ng 33,400 cô phân, chim t 1 

0.28% thng so co phn có quyn biu quyt dir hop. 

Kt Luâw 
Dui hi dông thông qua Quy die ni b ye quãn tq cong ty sü'a dOi kin 

Nhãt 

Ni dung 12: Thông qua Quy chê hoçzt ding cüa H?3i  dung quán trj 

SO phiêu biêu quyêt dông 41 phiêu, tuGng duang 12,065,200 c6 phn, chirn lê 
99.72% tong sO c6 ph.n có quyên biu quyêt dir hop. 

SO phiëu biêu quyêt không dông 0 phiu, tuang duGng 0 c6 phn, chiêrn t 1 0% 

tong s6^ CO phn có quyn biu quyêt dir hop. 

Sá phiêu biêu quyêt khOng có 2 kiên 0 phiêu, tu'o'ng dung 0 co phân, chirn t' 1 
0% tong s6 c6 phn có quyn biu quyk dir hop. 

So phiêu biêu quyêt không hçTp 1 1 phiu, tuang duGng 33,400 co^ phn, chirn t lê 
0.28% tong so co phn có quyn biu quyt dir hop. 

Két Lun: Bai hi dOng thông qua Quy chê hoit dng cüa Hiui dOng quãn trl 

Ni dung 13: Thông qua Quy chl hoçit d3ng cüa Ban kiérn soát 

S6 phiu biu quyt dng 42 phiu, tuang ducing 12,098,600 c6 phn, chiêrn t 1 
100% tng so co phn có quyn biu quyt dir hop. 

S6 phiu biu quyt khOng dng 0 phiêu, tuang duang 0 c phn, chi&yi t lé 0% 
tng s6 c6 phn có quyn biu quyt dci h9p. 

So phiêu biu quyt khOng có kin 0 phiu, tuong du'ang 0 co phân, chirn t lé 
0% thng so^ co^ phn có quyn biu quyt dir hop. 

S6 phiu biu quyt không hop 1 0 phiu, Wang duong 0 cô phn, chirn ty 1 0% 
tong s 6^ co^ ph -an có quyn biu quyt dir h9p. 

Két Lun: Di hi dlng thông qua Quy ché hoit dng cüa Ban kim soát 

N3i dung 14: Thông qua Thec hin nghia vu ctàng k39 Iwu kj vii giao dich trén I, 
thnj' gii'w dich chá'n2 khoán Upcom 

S6 phiu biu quyêt dOng 8 phiêu, tuong duong 3,808,950 co phãn, chiêrn t 1 
31.48% tong sO cO phân có quyên biu quyt dir hop. 

SO phiu biu quyt khOng dng 33 phiu, tuong duong 8,263,050 c6 phn, chim 
t lé 68.3% tng s6 c6 phn có quyn biu quyt dir hop. 

SO phiu biu quy& khOng có kin 1 phiu, Wang throng 26,600 co phn, chiêrn 
t 1 0.22% tOng s6 c6 phân có quyên biu quyt dir hpp. 

sé phiu biu quyt không hop 1 0 phiu, tuong duong 0 c0^' phn, chim 1 0% 
tong so^ c6^ phn có quyn biu quy& dir hop. 

K&Luân 
Bi hui không thông qua Thtrc hi en nghia vu dãng k Iu'u k và giao dich 
trCn he th6n2 2iao dich chfrnLy khoán Upcom 



N5i dung 15: Thông qua Hüy bd hin che thiti gian chuyên nhzu'çvng ti vO'i cI plin u'u dãi 
ban cI,o ngzrO'i lao d3ng tlzeo so^ nàm cam kit lam vic 41i t/ia'i dkm cô phân hóa 

SO phiêu biu quyêt dng )2  8 phiu, tuong duong 3,808,950 co^ phn, chim t 1 

31.48% tng so c o^ phân có quyn biu quyt di.r h9p. 

S6 phiu biu quy& không dng 33 phiu, tuong duo'ng 8,263,050 cô phn, chirn 
t' 16 68.3% thng so^ c6 phn có quyn biu quyt d.r hpp. 

S6 phiu biu quyt không có kin 1 phiêu, tuo'ng throng 26,600 Co phân, chiêm 
t 1& 0.22% tong so^ c6 phn có quyn biu quyt dir hop. 

S6 phiu biu quyt không hop 1 0 phiu, tuong throng 0 c phn, chim tSf  1 0% 
tng s c phn có quyn biu quy& dr hop. 

Két Lun: Thii hi không thông qua My bó hn chê thôi gian chuyên nhwqng dôi 
vri c6 phãn tru dãi ban cho ngu'oi lao dng theo so näm cam kêt lam vic \\ 
tai  thôi diem cô phãn hóa 

Biên bàn kim phiu gm 06 trang, duc lp  xong vào hi I I gi& 40 pht, ngày 29 
tháng 6 nãm 2021 và dã duçic thông qua cong khai truóc Di hi. 	 / 

TM. BAN KIEM PHi EU 
TRUNG BAN 

Vö bang ha 



TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Bc 1p -Tur do - Hanh phuic 

S: 08-NQ/TEDI-DHDCD 
	

Ha Nói, ngày 29 tháng 6 nàm 2021 

NGH!  QUYET 
CUQC HOP BA! HO! BONG CO BONG THUUNG NIEN NAM 2021 

BI HO! BONG CO BONG 
TONG CONG TY TV VAN THIET KE G!AO THONG VAN TA! - CTCP 

Can c& Ludt Doanh nghip sd 59/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 6 nàm 2020; 

Can cii' Diu lç T chtc và hoat d5ng cia Tang cong ty Tu van thiê't ke' Giao thong 
van tái - CTCP, 

Can th Quy che lam vic cia Dai h6l ding co^ dong Tang cong ty tu' vain thiet ké' 
Giao thông van tái - CTCP dã du'çrc Dgi hi dOng cô dông thông qua tai cuóc hQp thwOiig 
niên näm 2021 tO ch,'c ngày 29/6/2021, 

Can th các báo cáo và tà trinh cüa H5i ding quán trj, Ban Kim soát tai cuóc hQp 
Dgi h6i dOng Co dông thu'àng niên nàm 2021; 

Can th Biên ban cuóc hQp Dgi ht5i dng c dông thu&ng niên nám 2021 cáa Tang 
cong ty Tw van thiét kê Giao thông vgn tái - CTCP ngày 291612021. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua cãc ni dung sau: 
1. Báo cáo k& qua hoat dng nãm 2020 và ke^ hoach hott dng nãm 2021 cUa 

Hi dông quãn tn; 

2. Báo cáo kêt qua hoat dng näm 2020 và ke^ hotch hoat dng näm 2021 cüa 
Ban Kim soát; 

3. Báo cáo tài chfnh riêng và Báo cáo tài chInh hop nht nãm 2020 cuia Tong 
cong ty TVTK GTVT - CTCP (TED!) dã duc kiêm toán bâi Cong ty TNHH Hang kiêm 
toán AASC vâi mt so chi tiêu ccr bàn sau: 

Dan vi tInh. Ding 
BCTC riêng BCTC hçrp nht 

TT Chitiêu 
Nàm 2019 Näm 2020 Nãm 2019 Näm 2020 

Tong tài san 445.916.288.382 452.115.632.546 888.615.905.111 886.846.054.375 
- Tài san ngn hgn 331.316.882.024 343.621.975.042 804.845.309.723 808.155.057.0 70 
- Tài san dài han 114.599.406358 108.493.657.504 83.770.595.388 78.690.997.305 
Tong doanhthu: 381.012.860.269 380.719.947.148 881.712.500.110 868.989.105.098 
- Cung cá'p djch vi 367.019.564.009 367.491.618.0 78 872.52 7.286.074 860.540.581.468 

2 - Hogt d5ng t/chInh 13.662.230.508 13.106110.108 6344.950.488 6.732.315.552 
- Thu nhLp khác 331.065.752 122.218.962 2.840.263.548 1.716.208.078 

3 LN trtxâc thué 25.405.585.773 26.860.078.317 54.262.735.740 53.073.794.618 

Lori nhuân sauthu: 22.203.467.155 23.426.914.229 42.807.117.547 44.166.774.433 
4 - CD Cônglymç 22.203.467.155 23.426914.229 29.150.870.832 31.235.067.744 

- CDkokkmsoát - - 13.656.246 715 12.931.706689 

5 Lãi ca bãn/CP x x 1.749 2.447 

6 
DAu tr XDCB, mua 

1.716.211.079 4.219.626.182 8.361.100.106 7.816.034.245 sam TSCD  



4. Phuong an phân ph OM lqi nhun sau thud nàm 2020 cüa Cong ty me: 
- Cotüc (1.550d/CP x 12.500.000CP ) (82,7% LNST): 19.375.000.000 dng 

- Qu5 Khen thung phUc 1i (10% LNST): 	 2.342.700.000 dng 

- Quy thi.ring BQLDH (3% LNST): 	 702.800.000 dng 

Trong dó. 
+ Thtr&ng HDQT, BKS (50%) 	 351.400.000 dng 

+ Thithng Ban DHDN (50%): 	 351.400.000dng 
- Lçii nhun sau thud chua phân phi (4,3% LNST): 	1.006.414.229 dong 

Công: 	 23.426.914.229 dông 

5. Quy& toán thU lao thành viên HDQT, BKS nãm 2020: 1.059.648.000d, cu th: 
Don vi tInh: Dnc 

TT Ho và ten 
Chuc 
danh 

Dir toán . 
thrçc duyt 

Quyt toán 
näm 2020 

S 	da trã 
nàm 2020 

S So con 
dtrçrc 

guyt toán 

I. Hôi dng quail tn 

I Hitoshi YAHAGI CU tjch 184.764.000 191.244.000 187.113.000 4.131.000 

2 Pham Hüu San Phó CT 166.284.000 166.284.000 164.025.000 2.259.000 

3 Do Minh Diing Thành viên 147.816.000 147.816.000 145.806.000 2.010.000 

4 Dào Ngoc Vinh Thành viên 147.816.000 147.816.000 145.806.000 2.010.000 

5 Phüng Tin Trung Thành viên 147.816.000 147.816,000 145.806.000 2.010.000 

II. Ban Kim soát 

I Pham T. H. Nhung 
Trithng 

110.856.000 
Ban  

110.856.000 109.350.000 1.506.000 

2 Ngo Nam Ha Thành viên 73 .908.000 73 .908.000 72.903.000 1.005.000 

3 Vö Hoàng Anh Thãnh viên 73 .908.000 73 .908.000 72.903.000 1.005.000 

III Tong cong 1.053.168.000 1.059.648.000 1.043.712.000 15.936.000 

6. K hoach san xutt kinh doanh näm 2021: 
Dan vi tInh: Triu ding 

TT Các chi tiêu 

SO 1iu hqp nhãt Trong do Cong ty me 
TH 

2020 
KH 
2021 

Tj 1 
% 

TH 
2020 

1(11 
2021 

T 	Iê 
% 

1 Tong giá trj tài san 886,846 880,000 99.2 452,116 445,000 98.4 

2 Tong doanh thu 868,989 890,000 102.4 380,720 405,000 106.4 

3 Lai nhuntruâcthu 53,074 65,800 124.0 26,860 38,800 144.5 

Linhun sau thu: 44,167 52,716 119.4 23,427 32,895 140.4 

4 TI d6: -CD C.Iy me 31,235 38,966 124.7 23,427 32,895 140.4 

- CDkhôngkimsoát 12,932 13,750 106.3 - - - 

5 Läi co bãnICi phiu 2,447 2,900 118.5 x x x 

6 Dututàisáncé>dinh 7,816 13,351 170.8 4,220 6,151 145.8 
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7. K ho?ch phân phi lçii nhun sau thud Cong ty mc nãm 2021: 

Cotüc (% vn diu l) 20% v6n diu 1. 

Quy thung HDQT, BKS, Ban DN Loti A không qua 8% LNST, DN Loti B không 
DHDN qua 5% LNST và DN Loi C không qua 2% LNST, 

trong do 50% thithng HDQT - BKS; 50% thrning Ban 
TGD, KTT. 

TrIch qu 	khen thirng, ph(ic li Không qua 10% LNST 

LNST chua phân phi Ti thiu 10% LNST 

8. Du toán Quy thu lao thành viên HDQT, BKS näm 2021: 
Don vi tInh: Dnc 

TT Chirc danh 
So 

lirçrng 
A 	c He so 

So thing ..  lam vice 
Mire thu lao 
thang/nguoi 

Thu lao KH 
nam 2021 

1 Chü tjch HDQT 1 1,0 12 13.100.000 157.200.000 

2 PCT HDQT-TGD 1 0,9 12 11.790.000 141.480.000 

3 ThanhvienHDQT 3 0,8 36 10.480.000 377.280.000 

4 Tnr6-ng BKS 1 0,6 12 7.860.000 94.320.000 

5 Thành viên BKS 2 0,4 24 6.550.000 157.200.000 

Cong j 	8 j 96 927.480.000 

Thi lao thrc t cia thành viên HDQT, BKS së dtrçrc diu chinh theo ke't qua san 
xuát kinh doanh nàm 2021 cia Tong Cong ty. 

9. Danh sách don vi kim toán de^ th?c hin kim toán báo cáo tãi chInh nãm 
2021: 

1) Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 

2) Cong ty TNHH Hang kim toán AASC. 

Uy quyn cho Hi dng quân trj Tng cong ty quy& djnh l?a  chQn mt don vi d 
thixc hen kiêm toán báo cáo tài chInh näm 2021 

10. Diu le tO^ chirc & hoit dng (sua di ln thu Ba) cüa Tong cong ty TVTK 
GTVT-CTCP. Giao Hi dong quãn trj Tong cong ty k, ban hành Diêu le siira dôi lan thr 
Ba tuân thu các quy djnh pháp 1ut hin hành. 

11. Quy che ni b6 ve^ quân trj cong ty (s(ra di lAn thir Nh.t). 

12. Quy che^ hoit dng cUa Hi dng quãn trj. 

13. Quy che^ hoit dng cña Ban kim soát. 

Hi dông quãn trj và Ban kim soát CO trách nhim quy& dnh ban hành các quy 
chê trên tuân thu các quy djnh pháp lut hin hành. 

Dieu 2. Khong thông qua cãc ni dung sau: 

1. Vic thirc hin nghia vi dang k h.ru k và giao djch trén h6 thing giao djch 
chüng khoán Upcom. 

2. Vic hüy bO htn che^ thai gian chuyn nhi.rcng di vâi c6 phAn t.ru däi ban cho 
ngtRi lao dng theo so nàm cam kêt lam vic tai thi diem co-  phân hOa. 

TY 
IKE 

1 
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Biu 3. Biêu khoãn thi hành 
Dti hi dng co^ dông üy quyn cho Hi dông quãn trj và Ban kim soát Tng 

Cong ty to chüc triên khai thirc hin vã giám sat qua trInh thirc hin các ni dung cüa 
Nghj quyêt theo dung quy djnh cüa Pháp 1ut và Diêu le Tong cong ty. 

Các ông bà thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Ban Tng giám dc, cac 
cá nhân và dcn vi cO lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay phü hp vâi quy 
djnh cña Pháp 1ut và Diêu le Tong cong ty. 

Biêu 4. Hiu hrc thi hành 
Nghj quyêt gOm bôn (04) trang duçic lp  bang ting Vit và ting Anh có giá trj 

pháp 1 nhu nhau. Trong tru&ng hçTp mâu thuân phát sinh hoc cO khác bit giüa ban 
tiêng Vit va tiêng Anh thi ban tiêng Vit duçc ixu tiên lira ch9n de;' ap dung, diêu chinh 
và giãi thIch. 

Nghj quyt nay dã duqc Dui hi Ong c6 dông nht trI thông qua toàn van và cO 
hiu lrc kê tir ngày 29 tháng 6 näm 2021.!. 

Noi nhân: 
-Nhis Dieu 3; 
- Các cô dông; 
- HDQT, BKS TCT; 
- DU- CD CTCP (ph/h); 
- Ban diéu hành TCT (th/h); 
- NDDPV, KSV tai cong ty con (thlh); 
- HDQT Cong ty con (phlh); 
- Li.ru HDQT. 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
Jz'\eO'C 'TQABAIHOI 

d NGcONY, 
TU VN THET KE1"\ 

\ CTCTYJ 
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