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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

                 Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2016 

 

 

BÁO CÁO 

kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 

 

 

Phần I 

KẾT QUẢ  SẢN XUẤT KINH DOANH  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 
 

 

 6 tháng đầu năm 2016 vừa qua là thời gian thực sự khó khăn với Tổng công ty 

Đường sắt. Sản xuất kinh doanh vừa hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày 

càng gay gắt với các loại phương tiện vận tải khác cả về giá cả và sản phẩm dịch vụ 

vừa đối mặt với những khó khăn phát sinh khi sự cố sập cầu Ghềnh xảy ra vào cuối 

tháng 3. Kết quả đạt được trong 6 tháng qua đã thể hiện tinh thần vượt khó của toàn 

thể CBCNV của Tổng công ty.  

I. Các chỉ tiêu chủ yếu (So với cùng kỳ) 

a. Công ty Mẹ: Doanh thu đạt 1.097,455 tỷ đồng đạt 79,2% trong đó: 

- Kinh doanh KCHTĐS: 33,217 tỷ đạt 123,1%. 

- Điều hành GTVT: 1.013,506 tỷ đạt 77,3%. 

- Thu khác: 50,732 tỷ đạt 104,3% 

Tỉ lệ tàu đi đến đúng giờ: Tàu Thống Nhất: đi đúng giờ đạt 97,9% giảm 

0,9% và đến đúng giờ đạt 90,7% tăng 16,2%; Tàu khu đoạn: đi đúng giờ đạt 98,9% 

tăng 1,0%, đến đúng giờ đạt 92,4% tăng 6,8%. 

b. Toàn Tổng công ty (hợp nhất):  

- Giá trị tổng sản lượng: 3.300,5 tỷ đồng đạt 88,1%.  

- Doanh thu:  3.188,8 tỷ đồng đạt 86,9%. 

- Thu nhập: 6.864,7 triệu đồng/người đạt 100,1%. 

II. Kết quả đạt được 

1. Công ty Mẹ 

a. Về điều hành GTVT 

Tổng công ty đã phối hợp với các Công ty CP vận tải tổ chức tốt việc triển 

khai kế hoạch ngày theo yêu cầu của các Công ty đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận tải 

và đạt hiệu suất cao. Đặc biệt sau sự cố sập cầu Ghềnh. Tổng công ty đã bám sát thực 

tế tại hiện trường, chỉ đạo thường xuyên và có những phương án chạy tàu hợp lý, kịp 

thời đã giải quyết các vướng mắc cơ bản để chạy tàu an toàn và thông suốt. Định mức 
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tác nghiệp kỹ thuật điều hành GTVT đường sắt được hoàn thành, nâng cao chất 

lượng chỉ huy chạy tàu, tăng tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ.  

Việc áp dụng phần mềm đối chiếu sản phẩm điều hành GTVT Đường sắt đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm đếm và đối chiếu thanh toán giữa Tổng 

công ty và các Công ty CP vận tải Đường sắt.  

Xây dựng kế hoạch vận dụng đầu máy hiệu quả, thay đổi quay vòng đầu máy 

kéo tàu, vận dụng tối đa đầu máy công suất lớn, giảm tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm 

chi phí, góp phần giảm giá thành vận tải. Đồng thời mức giá dịch vụ điều hành 

GTVT đường sắt được điều chỉnh để đảm bảo giá thành cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt. 

Đã rà soát và sửa đổi ban hành qui trình sửa chữa lớn đầu máy cho phù hợp 

thực tế sản xuất, đảm bảo chất lượng phục vụ vận tải, tiết kiệm kinh phí sửa chữa. 

Tổng công ty với 3 Công ty CP vận tải đã tổ chức ký thỏa thuận 

20/TTHTTCVT ngày 4/4/2016 để nâng cao hiệu quả vận tải, phát huy nội lực của 

ngành. 

b. Kinh doanh kết cấu hạ tầng không trực tiếp liên quan đến chạy tàu 

Đã hoàn thành việc cho thuê KCHTĐS có điều kiện Bãi hàng ga Đông Anh, 

bãi hàng đường 15 - 16 kho ga Yên Viên. Hiện đang tiếp tục thực hiện các bước 

hoàn thành dự án bãi hàng An Bình - Sóng Thần, dự án tại Khối 2C, thị trấn Đông 

Anh. Chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo tại một số ga như 

Hải Phòng, Đà Nẵng, Tằng My.  

Nghiên cứu điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu cho thuê 

KCHTĐS cho phù hợp với hoạt động của Tổng công ty. 

Triển khai kế hoạch kinh doanh quảng cáo trên hệ thống các ga đường sắt: 

- Ban hành Quy định về hình thức, vị trí, quy cách quảng cáo và giá bán tối 

thiểu tại 20 ga, hiện đang triển khai khai thác tới các CNKTĐS và trực tiếp tới các 

đối tác. Nghiên cứu thí điểm quảng cáo bên ngoài thành toa xe khách tàu SE1/2. 

- Nghiên cứu xây dựng: trang web kinh doanh kết cấu hạ tầng; kế hoạch 

doanh thu, chi phí từ nguồn cho thuê Kết cấu HTĐS. 

c. Quản lý nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và tài sản KCHT ĐS 

Triển khai kế hoạch và tổ chức ký hợp đồng đặt hàng thực hiện sản xuất và 

cung ứng sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt 

Quốc gia năm 2016 với các Công ty Cổ phần đường sắt, TTTH đường sắt. Tổ chức 

thẩm định phương án tác nghiệp kỹ thuật quý theo hướng duy tu tập trung trên cơ 

sở phương án giá sản phẩm được Bộ GTVT phê duyệt. 

Ban hành công lệnh tốc độ, tải trọng cầu đường năm 2016. Xây dựng đề 

cương dự toán kiểm toán, kiểm định các cầu yếu khu đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn (29 

cầu). Triển khai lắp đặt 48 cần chắn tự động cho các đường ngang cảnh báo tự động 

và động cơ của 253 cần chắn, dàn chắn tại các đường ngang có gác.  

2. Đầu tư phát triển  

Đã hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn theo số thông báo của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016-2020 trình Bộ Giao thông vận tải. Hoàn thành 
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công tác giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển và Trái phiếu chính phủ năm 2016 

của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổng số vốn được giao năm 2016 là 612 tỷ 

đồng, trong đó: 

-Vốn Ngân sách Nhà nước là: 258,3 tỷ đồng. 

- Vốn Trái phiếu Chính Phủ: 5 tỷ đồng. 

- Thu hồi vốn ứng trước:  50 tỷ đồng. 

- Kế hoạch vốn dự phòng NSTW (Công trình Cầu Ghềnh): 298,5 tỷ đồng. 

Tập trung triển khai công trình “Xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai lớn (cầu 

Ghềnh) Km 1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh” theo lệnh khẩn 

cấp của Chính phủ đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ được phê duyệt. 

Đôn đốc đảm bảo tiến độ Dự án “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại 

trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh”; phê duyệt điều chỉnh dự án 

“Khôi phục cầu Long Biên, giai đoạn 1”. 

Hoàn thành thẩm định và tham mưu phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán để 

thanh quyết toán các công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp QĐ số 994/QĐ-TTg 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ.  

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán để phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành đối với các dự án đã đưa vào sử dụng năm 2015: Dự án thay tà vẹt bê tông 

K1, K2..., lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách...  

3. Công tác an toàn; an ninh; quốc phòng 

a. An toàn GTĐS: (số liệu tính từ 1/1 - 30/6/2016) 

Tình hình tai nạn GTĐS với cùng kỳ: Số vụ tai nạn: 205 vụ, giảm 47 vụ 

(18,7 %). Trong đó: chủ quan 08 vụ, giảm 13 vụ (61,9 %); khách quan 197 vụ, 

giảm 34 vụ (14,7%).  

- Thiệt hại do tai nạn, sự cố GTĐS: làm chết 82 người, giảm 32 người 

(28,1%) và làm bị thương 142 người, giảm 09 người (6,0%). Gây bế tắc chính 

tuyến 238,8 giờ và chậm tàu 860,9 giờ. 

b. An ninh; quốc phòng 

Trong 6 tháng qua, các đơn vị đường sắt đã phối hợp tốt với các cơ quan 

chức năng trong và ngoài ngành, bám sát chỉ đạo của cấp trên; nhận định, đánh giá 

sát tình hình để chủ động xây dựng và triển khai kịp thời những kế hoạch, phương 

án bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

đường sắt. Các đơn vị đã phối hợp phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vi 

phạm pháp luật và làm hạn chế số vụ vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên 

tàu, dưới ga.   

Số vụ trộm cắp thiết bị đường sắt đều giảm so với cùng kỳ năm 2015, đặc 

biệt hiện tượng đặt chướng ngại vật lên tàu; ném đất, đá, chất bẩn lên tàu giảm sâu 

so cùng kỳ năm 2015 (giảm 122 vụ, 173 kính thiệt hại) góp phần bảo đảm an ninh 

trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Công tác quốc phòng, quân sự thực 

hiện đúng quy định của pháp luật, bí mật và an toàn. 

c.  n toàn lao động và an toàn ch y nổ:  

Tai nạn lao động xảy ra 05 vụ bằng so với cùng kỳ. Xảy ra 04 vụ cháy nhỏ. 
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4. Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ  

Triển khai các dự án hợp tác với nước ngoài của Tổng Công ty và hỗ trợ kỹ 

thuật “Nghiên cứu tăng cường năng lực hoạt động của ngành GTVT đường sắt tại 

Việt Nam” của Ngân hàng thế giới. Tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn khách 

quốc tế đến thăm, làm việc với Tổng Công ty (13 đoàn) và làm thủ tục cho đoàn 

cán bộ của Tổng công ty ĐSVN đi công tác, học tập nước ngoài (16 đoàn). Hướng 

dẫn, kiểm tra công tác vận tải liên vận quốc tế và hợp tác tiểu vùng GMS. Làm 

việc với ĐS Trung Quốc thúc đẩy vận tải LVQT và tổ chức 2 đoàn chạy thử toa xe 

trên đường sắt Trung Quốc.  

Triển khai Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ của Tổng công 

ty, kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2016 và các hoạt động hưởng ứng ngày 

KHCN Việt Nam 18/5. Tổ chức, theo dõi thử nghiệm các sản phẩm thiết bị, công 

nghệ mới như: cần chắn tự động của công ty Daido, máy chèn cầm tay BH55 của 

Wacker Neuson & máy cưa ray Husqvarna, ứng dụng CNTT trong cảnh báo nguy 

hiểm, phòng ngừa tai nạn ĐS, giải pháp cần chắn tự động. Tổ chức cho chuyên gia 

Nhật Bản kiểm tra, thay thế vật tư và hướng dẫn sử dụng máy siêu âm dò tìm 

khuyết tật ray PRD-100A... 

Triển khai Quy định tạm thời về quản lý và bảo vệ môi trường của TCT 

ĐSVN, chương trình hành động về thích ứng với biến đổi khí hậu trong hoạt động 

GTVTĐS. Kiện toàn bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận phụ 

trách BVMT tại các đơn vị. Hướng dẫn, đôn đốc hai Công ty vận tải thực hiện quy 

trình đảm bảo vệ sinh toa xe đáp ứng các yêu cầu môi trường. Triển khai các hoạt 

động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Đại dương thế giới 08/6. 

5. Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty  

 Công tác cổ phần hóa: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán CPH của 24 Công ty CP 

theo yêu cầu tại công văn số 65/BCĐ ngày 04/3/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

và đã nộp Bộ GTVT hồ sơ của 10 công ty. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ, chủ yếu là công tác quyết toán thuế. Tổng hợp danh mục tài sản nhóm 

2 đề nghị chuyển sang nhóm 1 để báo cáo Bộ GTVT phê duyệt. 

Công tác thoái vốn: Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã thực hiện triển khai 

thoái vốn tại 11 công ty trong tổng số 20 CTCP còn lại phải thoái vốn, trong đó 

thoái vốn hết 100% tại 03 CTCP, 05 CTCP đã thoái nhưng chưa hết và 03 CTCP 

thoái nhưng không thành công. Trong đó, giá trị thu về trong  08 CTCP đã thoái 

vốn là 92,08 tỷ/65,12 tỷ giá trị đầu tư. 

Phối hợp với đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước về thực hiện kế hoạch 

kiểm toán tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 (lần 2: niên độ 2015); 

Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

Ban tham mưu Tổng công ty để phù hợp với mô hình tổ chức mới. Ban hành 

Thang bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

phủ. Phê duyệt định biên lao động tại 17 Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty và 

Trung tâm điều hành vận tải. 
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Phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định 175/2013/NĐ-CP về điều lệ hoạt động của Tổng công ty ĐSVN, dự thảo 

Luật thay thế Luật Đường sắt 2005.  

6. Quản trị Doanh nghiệp 

Đã triển khai Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 

phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020; danh mục dự án A, B hàng năm của Tổng 

công ty đến các đơn vị trong toàn ngành sau khi được Bộ GTVT phê duyệt.  

Tổng công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công 

ty Mẹ và đang thẩm định kế hoạch và đơn giá tác nghiệp năm 2016 cho các Chi 

nhánh trực thuộc; hoàn thành và trình HĐTV kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2016 của toàn Tổng công ty, kế hoạch tài chính của Công ty Mẹ.  

Việc quản lý dòng tiền chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng quy định 

của pháp luật. Chủ động cân đối các nguồn vốn, nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn 

dài hạn nên tình hình tài chính tiếp tục ổn định; các đơn vị không phải vay ngắn 

hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Thanh toán kịp thời tiền gốc và lãi các dự án đầu 

máy, dự án ray Áo…. 

Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm số 235/QĐ-ĐS ngày 

10/3/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2016 phù hợp với tình hình 

thực tế mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, đúng với quy định của Ngành và đảm 

bảo chế độ chính sách của Nhà nước; các qui chế nội bộ cũng được rà soát, bổ 

sung sửa đổi hoàn thiện cho phù hợp như quy chế kinh doanh đường sắt... 

7. Hoạt động của các Công ty cổ phần (vốn góp của Tổng công ty >50%) 

a. C c Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt. 

Ảnh hưởng của sự cố sập cầu Ghềnh đã làm sản lượng và doanh thu vận tải 

liên tục sụt giảm không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

+ Sản lượng: TKm tính đổi đạt 3.438,6 triệu TKm, bằng 76,8% cùng kỳ. 

+ Doanh thu vận tải: 1.954,7 tỷ đồng, bằng 77,5% cùng kỳ.  

6 tháng qua, các Công ty vận tải đã tích cực, chủ động hơn trong các hoạt 

động thu hút hành khách, chủ hàng về với đường sắt như : 

+ Các Công ty đã nghiên cứu sắp xếp lại đầu mối vận tải. Kiện toàn hệ thống 

hệ thống đại lý bán vé tàu hỏa phù hợp với hệ thống bán vé điện tử rộng khắp các 

tỉnh thành tạo thuận lợi cho hành khách khi mua vé; giảm nhân lực bán vé tại các 

Chi nhánh, góp phần giảm chi phí và giá thành sản phẩm (không phải trả hoa hồng 

đại lý). 

 + Chủ động nối thêm toa, kéo dài hành trình chạy tàu đến các điểm du lịch 

có lượng khách tăng đột biến do ảnh hưởng môi trường tại khu vực biển miền 

Trung để tăng sản lượng, doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng phương tiện.  

 + Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh và đưa thông tin giới thiệu chế độ 

giảm giá, chạy thêm tàu, đỗ thêm các ga, bãi bỏ tàu.. lên website, mạng xã hội để 

hành khách được biết; Gửi thư ngỏ đến các công ty du lịch, Resort, khách sạn, đưa 

tận tay khách hàng tại các nhà ga, thông báo, phát thanh trên các đoàn tàu khách. 

 + Phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí để truyền thông rộng rãi về 
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kế hoạch bán vé, chạy thêm tàu và bãi bỏ tàu, các chương trình khuyến mãi giảm 

giá để thông tin rộng rãi đến khách hàng. Duy trì đường dây nóng tại các đơn vị 

kịp thời giải quyết yêu cầu của hành khách, chủ hàng. 

+ Thường xuyên gặp gỡ chủ hàng để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc, để xây dựng kế hoạch chạy tàu, chính sách giá cước phù hợp, nhằm thúc đẩy 

phát triển sản xuất đảm bảo hài hòa lợi ích các bên để cùng nâng cao sản lượng 

vận tải hàng hóa, cạnh tranh được với các phương tiện khác.  

+ Sau sự cố cầu Ghềnh, hỗ trợ chi phí vận tải đường ngắn cho khách hàng để 

duy trì nguồn hàng, cùng khách hàng giải quyết khó khăn khi vận chuyển hàng 

hóa. Phát triển phương thức vận chuyển hàng hóa phát chuyển nhanh trọn gói bằng 

tàu khách từ nhà đến nhà phục vụ khách hàng. 

b. C c Công ty CP bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt  

 Giá trị sản lượng đạt 1.155,2 tỷ, bằng 110,7 % cùng kỳ; doanh thu đạt 

1.106,3 tỷ bằng 107,8% cùng kỳ.  

Các đơn vị đã triển khai công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng ĐS theo 

hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ty tuân thủ đúng phương án tác nghiệp kỹ 

thuật, phương án giá sản phẩm được phê duyệt. Doanh thu từ các công trình ngoài 

công ích tăng cao so với cùng kỳ đạt 120%. 

Tích cực tham gia công tác khắc phục sự cố tại cầu Ghềnh, xây dựng các 

hạng mục phục vụ vận tải tại các ga Hố Nai, Trảng Bom đảm bảo tiến độ. 

Thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm tra trạng thái cầu đường góp 

phần đảm bảo an toàn chạy tàu. 

c. Các Công ty CP công nghiệp 

Giá trị tổng sản lượng đạt 106,9 tỷ đồng, bằng 103,7% cùng kỳ; Doanh thu 

đạt 43,9 tỷ đồng, bằng 103,6% cùng kỳ.  

Công tác sửa chữa đầu máy, toa xe ngày càng được chú trọng, đảm bảo chất 

lượng khi ra vận dụng, số vụ sự cố do phương tiện vận chuyển giảm sâu so với 

cùng kỳ. 

8. Hoạt động của các Công ty cổ phần (vốn góp của Tổng công ty <50%) 

Đa số Người đại diện phần vốn tại các đơn vị hoàn thành tốt vai trò trong 

việc định hướng đơn vị thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra và chỉ tiêu 

do Hội đồng thành viên Tổng công ty giao cho Người đại diện biểu quyết tại đơn 

vị. 

Nhiều đơn vị thiếu việc làm, sản lượng và doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ 

ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động. 

III. Đánh giá chung:  

1. Một số kết quả nổi bật: 

- Sản xuất công nghiệp đã có bước khởi sắc sau một thời gian dài sụt giảm.  

- Một số sản phẩm vận tải đường ngắn được đưa ra phục vụ nhu cầu của 

khách hàng tuy chưa tạo bước đột phá về sản lượng và doanh thu nhưng đã thể 

hiện sự năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm vận tải. 

- Mặc dùng phải thay đổi biểu đồ chạy tàu, phương án tác nghiệp vận tải 
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nhưng tỉ lệ tàu đi đến đúng giờ vẫn duy trì được ở mức cao so với cùng kỳ. Trật tự 

an toàn GTĐS 6 tháng đầu năm đã có những dấu hiệu tích cực. Tai nạn và sự cố an 

toàn chạy tàu đã giảm sâu so với cùng kỳ, đặc biệt là tai nạn GTĐS giảm ở cả ba 

tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) 

- Công tác lắp đặt cần chắn tự động cho các đường ngang cảnh báo tự động, 

lắp động cơ điện cho chắn các đường ngang có người gác được thực hiện đáp ứng 

tiến độ đề ra góp phần giảm thiểu tai nạn GTĐS. 

- Sự cố sập cầu Ghềnh xảy ra là điều bất khả kháng nhưng đã ghi nhận sự 

quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp Bộ ngành, lãnh đạo Tổng công ty, sự nỗ lực 

rất lớn của CBCNV toàn Tổng công ty trong việc triển khai các hoạt động ứng phó, 

khắc phục sự cố kịp thời không làm gián đoạn sản xuất vận tải; và đặc biệt là công 

tác huy động vốn, phối hợp hiệu quả để thi công đảm bảo hoàn thành dự án thông 

xe phục vụ vận tải trước tiến độ. 

2. Một số tồn tại: 

+ Sản lượng và doanh thu toàn ngành sụt giảm so với cùng kỳ và không đạt 

chỉ tiêu bình quân kế hoạch đề ra. 

+ Một phần do chưa cân đối được nguốn vốn nên việc đồng nhất tải trọng 

toàn tuyến Thống nhất; tổ chức chạy tàu kế tiếp tại các khu gian có đủ điều kiện 

đang chậm tiến độ. Công tác xây dựng cơ bản bị thu hẹp về quy mô đầu tư, các dự 

án triển khai mới không có, một số dự án đã và đang triển khai bị thiếu vốn nên đã 

ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.  

+ Cạnh tranh giữa các Công ty CP vận tải đã có một số biểu hiệu không lành 

mạnh làm tiêu hao nguồn lực vận tải và giảm khả năng cạnh tranh với các loại hình 

vận tải khác. 

+ Trong quá trình triển khai thực hiện phải giải quyết một số vấn đề phát 

sinh nên tiến độ công tác thoái vốn tại các đơn vị chưa đạt tiến độ đề ra. 

 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

 

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

13/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2016; Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016 theo kế hoạch đề ra.  

2. Kịp thời điều chỉnh Biểu đồ chạy tàu, chuẩn bị phương án chạy tàu và tổ chức 

truyền thông rộng rãi sau khi thông cầu Ghềnh để hoạt động vận tải hiệu quả. Làm 

tốt công tác vận dụng sửa chữa đầu máy, toa xe phục vụ vận tải đặc biệt dịp Hè và 

cao điểm cuối năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về đầu tư phương 

tiện vận tải. 

3. Tiếp tục thi công các dự án đang triển khai năm 2016. Đôn đốc giải ngân vốn 
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đầu tư năm 2016 và công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB đối với các gói thầu, 

công trình và hạng mục công trình đã hoàn thành. 

4. Hoàn thành kế hoạch bảo trì KCHTĐS năm 2016 và công tác lắp đặt cần chắn tự 

động và bán tự động ở các đường ngang cảnh báo tự động và đường ngang có 

người gác theo kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão và 

phương án khắc phục hậu quả khi bão lũ xảy ra. 

5. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn GTĐS phấn đấu giảm 

tai nạn GTĐS trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, năng lực 

của bộ máy làm công tác an toàn GTĐS; đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ 

công tác đảm bảo an toàn, cứu hộ, cứu nạn.  

6. Tiếp tục triển khai công tác thoái vốn đảm bảo tiến độ đề ra và giải quyết những 

vướng mắc của việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc TCT. 

7. Tiếp tục triển khai các dự án xã hội hóa KCHTĐS và cho thuê bãi hàng theo hình 

thức cho thuê kết cấu hạ tầng có điều kiện tại các ga đường sắt. Tăng cường các 

hoạt động đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không liên quan trực tiếp 

đến chạy tàu. 

II. Giải pháp thực hiện 

CBCNV Tổng công ty chủ động, tích cực, đoàn kết, tập trung trí lực thực hiện 

những nhiệm vụ và giải ph p đề ra vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất phấn đấu 

hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty. 

1. Công ty Mẹ 

a.  Điều hành GTVT 

Ban hành đơn giá tác nghiệp của các chi nhánh trực thuộc làm cơ sở chính 

thức thanh toán chi phí với các Chi nhánh. Điều chỉnh Biều đồ chạy tàu và kế hoạch 

vận dụng đầu máy cho phù hợp với tác nghiệp vận tải và nhu cầu vận chuyển của 

các Công ty CP vận tải sau sự cố cầu Ghềnh và các đợt cao điểm Lễ, Tết. 

Thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp liên quan đến vận tải và liên 

hiệp lao động khu ga, công tác kiểm tra định kỳ. 

Cân đối đầu máy kéo tàu, chỉ đạo vận dụng đầu máy kéo tàu khi tuyến Bắc 

Nam thông cầu Ghềnh. Chỉ đạo công tác vận dụng đầu máy hàng ngày tại các Chi 

nhánh Xí nghiệp đầu máy theo các quy định hiện hành, chú trọng việc khai thác 

đầu máy hiệu quả và đảm bảo ATCT. 

Hoàn thành sửa chữa đầu máy các cấp theo kế hoạch đến hết năm 2016, trên cơ 

sở cân đối đầu máy tham gia kéo tàu theo từng thời điểm vận tải của ngành. Rà soát, 

tiết giảm chi phí trong sửa chữa và đảm bảo số ngày dừng của đầu máy sửa chữa các 

cấp theo quy định. 

b. Kinh doanh kết cấu hạ tầng không trực tiếp liên quan đến chạy tàu 

Hoàn thành việc bàn giao mặt bằng bãi hàng ga Đông Anh, bãi hàng đường 

15-16 kho ga Yên Viên cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Bước đầu triển 

khai nội dung hợp tác với Tập đoàn Tân Cảng Sài Gòn trên tuyến đường sắt Hải 

Phòng -Yên Viên. 

Tổ chức Ký hợp đồng đặt hàng các Công ty CP TTTHĐS làm công tác duy 
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tu, bảo trì KCHT-TTTĐS cho thuê theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

nguồn thu từ cho thuê KCHT-TTTHĐS năm 2016. Ban hành kế hoạch thực hiện 

nâng cấp cải tạo KCHTĐS sử dụng nguồn thu còn lại từ cho thuê KCHTĐS 2015 

và 2016 để các đơn vị thực hiện. 

Khẩn trương hoàn thiện và triển khai sử dụng phần mềm kinh doanh hạ tầng 

online tại website: kdht.dsvn.vn. Xây dựng phương án quản lý các hợp đồng cho 

thuê KCHTĐS do các Công ty CP đường sắt tự ký.  

c. Quản lý nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và tài sản KCHT ĐS 

Tập trung hoàn thành kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 

2016, đảm bảo tiến độ giải ngân. Tổng hợp kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường sắt năm 2017 trình Bộ GTVT đúng tiến độ; 

Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lũ, thiên tai và tổ chức kiểm tra các 

điểm xung yếu, các vị trí tập kết vật tư dự phòng của các đơn vị; Xây dựng phương 

án thực hiện các công trình phòng chống bão lũ đã được Bộ Giao thông vận tải 

chấp thuận tại văn bản số 10009/BGTVT-KCHT ngày 13/8/2014 trình Bộ GTVT 

lộ trình, kinh phí đầu tư; 

 Trình cấp thẩm quyền phê duyệt 137 đường ngang theo quyết định 1477/QĐ-

BGTVT ngày 13/5/2016, triển khai các bước tiếp theo để tổ chức thi công đảm bảo 

hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2016; Tiếp tục thực hiện lắp đặt cần chắn tự 

động cho các đường ngang CBTĐ, lắp động cơ điện cho dàn chắn, cần chắn của các 

đường ngang có người gác. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tư vấn tổ chức kiểm định các cầu yếu trong khu 

đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn; 

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kết thúc việc thực hiện 

Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và giải quyết thủ tục đất đai với 

các tỉnh, thành phố sau khi có phương án cổ phần hóa được phê duyệt. 

2. Công tác an toàn, an ninh; quốc phòng 

a.  n toàn GTĐS 

Duy trì sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức Đaòn 

thể từ Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở đối với công tác đảm bảo an toàn GTĐS, để tiếp 

tục tổ chức triển khai thực hiện thành công mục tiêu của năm 2016: “                 

                                                                                             

                                                                            k ô    ể x   

r           ặ    ệ          rọ              …”. 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn cho các đơn vị hoạt động 

trên đường sắt quốc gia. Triển khai tập huấn các quy chế, quy định: về quản lý an 

toàn; phối hợp cứu hộ, cứu nạn; công tác điều tra sau sự cố, tai nạn GTĐS cho lực 

lượng làm công tác an toàn của các đơn vị thuộc TCT.  

Kiểm tra công tác sửa chữa, vận dụng đầu máy, toa xe (thực hiện việc cân tải 

trọng của 06 toa xe CVPĐ lắp máy phát điện công suất lớn 475KVA); bảo dưỡng 

KCHT, tổ chức chạy tàu để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị an toàn sau khi tái 

cơ cấu. 
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Rà soát lại việc thực hiện các điều khoản trong quy chế phối hợp (giứa Bộ 

GTVT với các tỉnh, thành) của ngành đường sắt. Tiếp tục làm việc với các địa 

phương có số vụ tai nạn tăng để có giải pháp chung nhằm kéo giảm tai nạn GTĐS.   

Tiếp tục xây dựng cơ chế hợp đồng giữa Tổng công ty & các đơn vị quản lý 

phương tiện cứu hộ nhằm duy trì tốt công tác bảo dưỡng thiết bị, phương tiện cứu 

hộ và sẵn sàng của lực lượng cứu hộ kịp thời giải quyết, khắc phục nhanh nhất sự 

cố, tại nạn GTĐS. Thực hiện tốt việc rà soát, thẩm định thiệt hại của các vụ tai nan 

do chủ quan và ra các quyết định thu hồi đảm bảo khách quan, minh bạch và chính 

xác. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để yêu cầu bồi 

thường thiệt hại do khách quan gây ra cho ĐS.  

b. An ninh; quốc phòng 

Nghiêm túc triển khai thực hiện công điện số 332/CĐ-ĐS ngày 19/5/2016 

của Tổng công ty về công tác phối hợp bảo đảm ANTT, trật tư ATXH trên địa bàn 

đường sắt; phối hợp bảo đảm ANTT, ATGT vận tải hàng hoá. Tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ 

tính mạng và tài sản hành khách, cơ sở vật chất của Tổng công ty. 

Tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn đường sắt; chủ động phối hợp với 

các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin nhằm ngăn 

chặn các hoạt động lợi dụng phương tiện giao thông đường sắt để vận chuyển hàng 

cấm, hàng lậu và gian lận thương mại, đặc biệt trên các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, 

Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. 

3. Đầu tư ph t triển 

 Đôn đốc các Ban QLDA, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng 

thi công xây dựng; giải ngân vốn đầu tư năm 2016 kịp thời. Tập trung hoàn thành 

các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng cầu Đồng Nai lớn theo 

lệnh khẩn cấp. 

Kiểm tra chất lượng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, hạng 

mục có kỹ thuật phức tạp. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác Tư vấn giám sát.  

Đối với các dự án theo QĐ 994/QĐ-TTg: Tập trung đôn đốc công tác thanh, 

quyết toán khối lượng hoàn thành các công trình theo lệnh khẩn cấp. Phối hợp hoàn 

thành triển khai thực hiện 94 đường ngang nâng cấp, sửa chữa theo kế hoạch giao của 

Bộ GTVT. 

4. Hợp t c quốc tế và Khoa học công nghệ  

Xây dựng quy chế quản lý hoạt động đối ngoại, kế hoạch hoạt động đối 

ngoại năm 2017 của Tổng công ty. Liên hệ và tổ chức cho các đoàn lãnh đạo và 

cán bộ TCT đi công tác, học tập nước ngoài, đoàn dự Hội nghị Tổng Giám đốc ĐS 

ASEAN lần thứ 38 tại Indonesia. Triển khai sửa đổi, áp dụng mới các quy định của 

OSZD liên quan đến liên vận quốc tế. Sửa đổi quy trình lập kế hoạch và báo cáo 

kết quả thực hiện vận tải liên vận quốc tế. Phối hợp Cục ĐS tổ chức Hội nghị tổ 

chức vận chuyển container tải trọng lớn trong liên vận Á-Âu tại Hà Nội.  

Hoàn thành Kế hoạch KHCN năm 2016; xây dựng và ban hành Kế hoạch 

KHCN 2017. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN TCT, phối hợp xây 
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dựng Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển 

KHCN của Tổng Công ty.  

 Triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu tại TCT ĐSVN. Hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ để triển 
khai thực hiện nhiệm vụ BVMT của các Ban chỉ đạo BVMT cơ sở. Tiếp tục thực 
hiện Quy trình đảm bảo vệ sinh toa xe đáp ứng các yêu cầu vệ sinh môi trường.  

5. Thực hiện Đề  n T i cơ cấu Tổng công ty 

Hoàn thành công tác thoái vốn tại các Công ty cổ phần theo kế hoạch. Hoàn 

thiện hồ sơ quyết toán cổ phần hóa, quyết toán thuế, phê duyệt hồ sơ quyết toán cổ 

phần hóa và bàn giao doanh nghiệp theo quy định. 

Hoàn thiện Đề án tổ chức kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt của Tổng 

công ty ĐSVN giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn năm 2030. 

Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý viên chức quản lý, lao động quản 

lý và người đại diện phần vốn của Tổng công ty; phân cấp về lĩnh vực tổ chức, 

quản trị nhân sự trong Tổng công ty. 

6. Quản trị doanh nghiệp 

Hoàn thành xây dựng dự toán thu chi ngân sách, nguồn sự nghiệp kinh tế năm 

2017. Tập trung thu hồi công nợ tại các công ty cổ phần. Làm việc với Bộ ngành liên 

quan để xin bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty. 

Công tác xây dựng qui chế, cơ chế nội bộ: Thực hiện kế hoạch rà soát văn bản 

quy phạm năm 2016 của Tổng công ty để tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị hoạt động 

sản xuất kinh doanh bình hành. 

Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh 

vực (nếu có) theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công 

dân, Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; 

7. Hoạt động của c c Công ty cổ phần (vốn góp của Tổng công ty >50%) 

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tác các Công ty phối hợp tốt với 

Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: 

a. Các Công ty CP Vận tải 

Khẩn trương triển khai các phương án khôi phục sản xuất kinh doanh sau 

khi cầu Ghềnh được đưa vào sử dụng. Thực hiện nghiêm túc thỏa thuận 

20/TTHTTCVT ngày 4/4/2016 đã ký kết với Tổng công ty. 

Nghiên cứu chạy thêm tàu, nối tối đa xe vào các đoàn tàu để vận chuyển 

hành khách, hành lý trong những tháng cuối của giai đoạn hè 2016 và trong dịp cao 

điểm Lễ, Tết. Công khai minh bạch giá cước, giá vé và các dịch vụ kèm theo với 

nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để khách hàng biết. 

Điều chỉnh kịch bản cắt chặng phương án bán vé cho phù hợp đáp ứng được 

nhu cầu của hành khách nhiều hơn, nâng cao hệ số sử dụng chỗ trên các đoàn tàu, 

tránh lãng phí phương tiện. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao tỷ lệ tàu hàng đi đến đúng giờ, 

đảm bảo kỳ hạn chuyên chở. Nâng cao chất lượng toa xe, giảm thiểu sự cố gây trở 

ngại chạy tàu, trở ngại thương vụ hàng hóa, phân tích đền bù những tổn thất về 
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hàng hóa do quá trình vận chuyển gây ra đúng quy định, nhanh chóng kịp thời.  

Tích cực tiếp cận chủ hàng, khai thác luồng hàng mới trong khu vực lân cận 

để sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng khu vực ga Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa đã 

được cải tạo. 

Tiếp thu ý kiến của khách hàng, học tập kinh nghiệm ưu việt của loại hình 

vận chuyển bằng ô tô, đường biển để cải tiến các thủ tục vận chuyển còn chưa phù 

hợp của đường sắt, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu 

khách hàng.  

b. Các Công ty CP bảo trì KCHTĐS 

Hoàn thành các hợp đồng quản lý, bảo trì KCHT ĐS và các công trình sửa 

chữa lớn đã trúng thầu theo tiến độ năm 2016; 

Tích cực tìm kiếm các công trình ngoài công ích để nâng cao sản lượng doanh 

thu cho đơn vị. 

c. Các Công ty sản xuất công nghiệp  

Thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đầu máy toa xe 

để phục vụ vận tải kịp thời. 

Quản lý tốt công tác vận dụng, đặc biệt công tác khám chữa, chỉnh bị đầu 

máy toa xe đảm bảo không để gia tăng số vụ tai nạn, sự cố chủ quan do đầu máy 

toa xe gây ra. 

8. Hoạt động của c c Công ty cổ phần (vốn góp của Tổng công ty <50%) 

Người đại diện phần vốn phối hợp với Hội đồng quản trị các Công ty CP làm 

tốt vai trò Người đại diện trong việc hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định 

hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi và lợi 

ích của Tổng công ty tại doanh nghiệp. 

 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

  


