
TONG CONG TV TV VAN THIET KE CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 	 Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

	

s:Aqfp /TEDI-CBTT 
	

Ha Nói, ngày 08 tháng 7 nám 2021 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TIY CUA 
UY BAN CH1XNG KHOAN NHA NU'OC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: Lira chQn vii k hçrp dlng dun vi kim toán näm 2021 

	

Kinh gi:ri: 	tiJy ban chimg khoán Nhà nuâc 
Qu cô dông va cãc Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu van thi& kê Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien lc: 278 Ton Dirc Thng, phuing Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Din thoti: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdcgmai1.com. 

- Website: www.tedi.vn  

- Ngu?ii thirc hin cong bO^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chüc v11: Tnrong phOng To^ chilrc can b - Lao dng. 

- Loti thông tin cong b: [124h; E1 72h; LI Yêu câu; LI Bt thung; LI Djnh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Can cir Nghj quy& s6 11.07 NQ-NK2/TEDI-HDQT ngày 08/7/2021 cña Hi dng 
quãn trj v vic lira ch9n cong ty kim toãn cho näm tài chInh 2021. 

Chüng tôi trân tr9ng thông báo Tng cong ty Tu vn thit U Giao thông vn tâi-
CTCP dà chInh thüc lira ch9n dê k hçip dOng vâi Cong ty TNHH Hang kiêm toán 
AASC là &in vi kiêm toán dc lp cung cap djch v11 soát xét báo cáo tài chInh 6 tháng và 
kim toán báo cáo tài chInh nàm cña Tong cong ty trong nàm 2021. 

ChUng tôi xin cam k& các thông tin cong b 0^ trên day là dung sir th?c và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp lust ye ni dung các thông tin dã cong bô./. 

Nri nhân: 
- Nhir trén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Luu To CBTT./. 

NGUnCNG BI  THONG TIN 
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TONG CONG TY TV VAN THIET Kt CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
G!AO THONG VAN TA! - CTCP 

	
Bc 1p - Tij do - Hanh phüc 

So: 11.07 NQ-NK2/TEDI-HDQT 
	

Ha Nói, ngày 08 tháng 7 nãm 2021 

NGH! QUYET 
Lay kiên bAng vAn bin 

HO! BONG QUAN TRI 

TONG CONG TY TV VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

Can ct Luát Doanh nghip s 59/2020/QHJ4; 

Can ct' Diéu 16 To cht'c và hogt d5ng cia TOng cong ty TVTK GTVT - CTCP,,-  

Can cü Quy ché' Hogt d5ng cza HDQT Tang cong ty TVTK GTVT - CTCP, 

Can cü Quy chê QuOn lj tai chInh cia Tang cOng ty TVTK GTVT - CTCP; 

Can ct' T& trmnh so 1952/TEDI-TGD ngày 05/7//2021 cia TOng giáin dc ye ly'a chQn 
dan vi k/em toán BOo cáo tai chInh nãm 2021. 

can th Bien bàn kiê'm phiê'u ngOy 08/7/2021 v ke't quO lO'y kién cOa cOc than/i v/en 
H5i ding quOn trj TEDI theo n5/ dung Ph/6u lay j5 kiên sO 1953 PLYK/TEDJ-HDQT ngOy 
051712021 cOa ChO tich HDQT TEDI. 

QUYET NGH: 

Dieu 1. Thông qua Ur trInh so 1952 TTr./TEDI-TCKT ngày 05/7/2021 cña Tng giárn 
doe ye lua chon do'n vi kiêrn toán Báo cáo tài chInh nãm 2021 cu the nhij sau: 

Dcm vi kim toán: Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC. 

Phi kim toán: 973,5 triu dng (dã bao gm thuê' GTGT[). 

CAC yêu cu di vâi Cong tác kim toán: Chi tiêt tai Phi 1ic 01 

Dieu 2.Tng giám dc và NDDPV ti các cOng ty con cO trách nhim chi do thin vi 
k kêt ho dông kiêrn toán vâi AASC và triên khai cong tác soát xét, kiêm toán BCTC nãrn 
2021 tuân thu các quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Dieu 3. Nghi quyt duçic lp bang ting Vit và ting Anh có giá tri pháp 1 nhu nhau, 
cO hiu 1?c  ké tr ngày k ban hành. Trong truâng hop mâu thuân phát sinh hoc cO khác 
bit giüa bàn tiêng Vit và tiêng Anh thI bàn tiêng Vit duQ'c uu tiên hra ch9n dê ap dung, 
diêu chinh và giái thIch. 

Thành viên Hi dng quàn trj, Tng giárn dc, Ban diu hành, Ngr?i dal din phãn 
von và Kiêm soát viên ti các cOng ty con, Thñ trithng các don vi và Ca nhân lien quan chju 
trách nhim thi hành Nghj quyêt này./. 

Noinhân: 
- Nhi.r diêu 3; 
- HDQT, BKS TCT; 
- DU-CD TCT (ph/h); 
- HDQT Cong ty con (ph/h)-1 

- TCKT, TCCB-LD (th/h); 
- Liru HDQT. 

JMHQI BONG QUAN TRI 
bLIUT!CH 

/?NcO N r/\ fi 
TUVANTHT/ \\ 

shi YAHAGI 



PHULUcO1 
Các ni dung yêu cu dórvoi cÔngtç kim toán nàm 2021 

(Kern theo Nghf quyê't só 1 17 NQNK2/tE-HDQT ngày 08/7/2021) 
f: 

1. Yeu can doi voi don vi kiêi toan. 

- Phát hành Báo cáo kim 'tgn b.ng ti' Vit và ting Anh (theo yêu cu 
cüa don vi); 

- Xác nhn s6 1iu du thu (trong phi kim toán) cho tt cá các din vi; 

- Thirc hin soát xét BCTC 6 tháng và kim toán BCTC nãm; 

- Thu quãn 1 cüa tt cã các don vi gui v Tng côngty truâc khi chAp thun 
kiên giãi trInh dê diêu chinh báo cáo cUa don vi. Y kien giâi trInh cña các 

don vi khi gui cho don vi kiêm toán qua thu din tir dông thñ giri cho Tng 
côngty. 

- Kim toán tinh tuân thu các ch d, chinh sách và chuAn muc ke^ toán hiên 
hành; 

- Kirn tra tinh tuân thu trong vic chAp hãnh Nghj quyt cüa DHDCD, Nghj 
quyêt HDQT TEDI (co dông chi phoi); Nghj quyêt HDQT Cong ty và 
kiên giâi trInh cüa các näm triràc. 

- Thirc hin dñng tin M quy djnh v thi gian kim toán, thai gian phát hành 
báo cáo soát xét, báo cáo kiêm toán dã cam két trong Hop dông kim toán. 

2. Phi kim toán: 

Dcrn vi tinh.- Dng 

Khuvtrc Phi kiêm Thud Phi kim 

STT Ten do-n vi dunvi toán GTGT toan 
dirrc Iim 

chirathu 10% sauthue 
toán  GTGT 

I. Báo cáo tài chinh riêng  

1. Cong ty me 300.000.000 30.000.000  330.000.000 

2 
Cong ty CP TVTK Cu IOn - TPHàNi 75.000.000 7.500.000 82.500.000 

• Min 

3.  Cong ty CP TVTK Dung b6 TP HA N61 65.000.000 6.500.000 71.500.000 

4.  Cong ty CP TVTK Câu du?mg TP HàNi 35.000.000 3.500.000 38.500.000 

Cong ty CP TVXD Câng du?mg 
TP Ha NOi 40.000.000 4.000.000 44.000.000 

• thüy  
Cong ty CP TVTK Kim djnh 

6• và Dia k thuât 
TP Ha Ni 20.000.000 2.000.000 22.000.000 

Cong ty CP TVTK XDGT 
TP Ha Ni 25.000.000 2.500.000 27.500.000 

• Thüy 

8.  Cong ty CP TVXD CTGT 2 TP Ha Ni 75.000.000 7.500.000 82.500.000 

9.  Cong ty CP TVTK GTVT 4 TP Vinh 30.000.000 3.000.000 33.000.000 

10.  Cong ty CP TVXD CTGT 5 
TP Dà 70.000.000 7.000.000 77.000.000 
Nng  



Khuvtrc Phi kim 
Phi kiêm Thuê 

don V! toán 
STT Ten don vi 

diroc kiêm 
toán GTGT sauthue 

chirathu 10% 
toán  GTGT 

Cong ty Tu vn Cong trInh 
TP Ha Ni 60.000.000 6.000.000 66.000.000 

Châu A Thai Binh throng 

II. Báo cáo tài chinh hop nht  
Tong Cong ty ti.r vn thit k 
GTVT- CTCP (Hop nhtt trên 

1. c 

	

	sv Báo cáo tài chInh Cong ty o TP Ha Ni 90.000.000 9.000.000 99.000.000  

me và Báo cáo tài chInh cUa 10 
Co ng ty con dã dugc kim toán) 

rl Cong 885.000.000 88.500.000 973.500.000 

(Ghi chi: Phi kiêm toán trên là dzthng bao. Các doi vi chii dóng thwcrng tháo thy thu$c 

tInh hlnh thu'c tê ci'ia do'n vi) 

3. Tien d6 kim toán 

- Tin d hoàn thành soát xét BCTC 6 tháng nãm 2021: 

+ BCTC Cong ty con: 	 TrtrOc 03/08/2021; 

+ BCTC Congtyme: 	 Tnrâc 05/08/2021; 

+ BCTC hop nht: 	 Trtxâc 10/08/2021. 

- Tin d phát hành báo cáo kim toán nàm 2021: 

+ Kim toãn BCTC Cong ty con: 	Triiâc 26/02/2022; 

+ Kim toán BCTC Cong ty me: 	 Truâc 28/02/2022; 

+ Kim toán BCTC hap nhtt: 	 Tnr6c 05/03/2022. 

4. To^ chirc thrc hin: 

- Trên co s& phi kim toán thng nht, các don vj ki hap dng trrc tip vâi 
AASC theo Mu hap dông chung. 

- Kim soát viên cUa Tng cong ty tai  các cong ty con phi hap chat chë vâi 
AASC dê dánh giá he thông kiêm soát ni b6 cüa don vi và các ni dung 
can kiêm tra giám sat theo quy djnh, dc bit luu van dê ghi nhn doanh 
thu, chi phi nhân công, chi phi thâu phii, ... tuân thu Chuân mvc  và CM d 
kê toán. 


