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NHA NIfOC TI DOANH NGHIP Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc  

TONG CONG TY 
IMJONG SAT VIT NAM 

S&  6  O/DS - KTKT 
V/v thirc hin cong b thông tin 

nam2O2OcUaTongcôngtyDS\TN 
theo Nghj djnh so 81/2015/ND-CP. 

Ha Nói, ngày  30  tháng  3  näm 2021 

KInh g11i: 
- Uy ban Quãn 1 von nhà nucc ti doanh nghip; 
-BôKêhoachvàdâutu. 

Thirc hin quy djnh tti Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18 tháng 9 näm 

2015 cüa ChInh phü v cong bô thông tin cüa doanh nghip nhà nithc, Tng 

cong ty Duông st Vit Nam xin báo cáo nhii sau: 

1. TInh hInh SXKD vá du tu phát trin nàm 2020 và K hotch SXKD, dâu 

tu phát trin nàm 2021 (Phi,i 1ic IV). 

2. TInh hmnh thirc hin sp xp, di mri doanh nghip näm 2020 (Ph 1c VII); 

3. Báo cáo ch d tin li.rong, tin thu&ng cüa doanh nghip (Phii 1iic X); 

Tng cong ty Drning st Vit Nam kInh báo cáo Uy ban Quán 1 von nhà 

nuOc ti doanh nghip; B K hotch và d.0 tu xem xét cho kin chi dio. 

No'i nhân: 
- Nhu tin; 
- Ciic Phát tin DN Bô KHDT; 
- Hi dông thãnh viên TCT DSVN (dé b/c); 
- Các Ban: TCKT, TCCB, KHKD; 
- Ban Bién tp viên lmng 11'DT; 
-Luu: VT,KTKT(03). 



PhuluclV 
KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH 

DAU TU PHAT TRI]N NAM 2019 
(Ban hành kern theo Ngh djnh 81/2O15INJJ-CP 

ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü) 

TONG CONG TY 
DUNG SAT V11T NAM 

MST: 0100105052 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA. VIT NAM 
Dic 1p - Ttr do - Hinh phüc 

KE HOACH 

sAN XUAT IUNH DOANH VA BAU TII PHAT TRIEN NAM 2021 

HqP CQNG CUA TONG CONG TY D1X1NG SAT VIT NAM 

I. TINH HINH SXKD VA BAU TU PHAT TRIEN NAM 2020: 

1. Các chi tiêu chü yu (cac chi tiêu thuv hiçn nàm 2020 là sl dir kiên và 
thrcic so sánh vái cIng /c) nám 2019, chi tiêu ke' hoqch SXKD nám 2020 dirçrc tang 
hçrp trén cci sà các chi tiêu H(äi do'ng thành viên giao cho Ngzrài dgi din phn von 
cia Tlng cong ty DSVN tçii các Cong ty cdphdn và dâ dwcic diêu chinh trong nàm 
do ánh huOng cza djch COVID-19 kéo dài ngoài dr kiln). 

STT Chi tiêu Don vi tInh Thwc hin 

So sánh (%) 

K 
hoach 

TH 
näm 
2019 

1 San hxçmg chü yu 

- Tn xp Tn 5.102.435 117,3 99,5 

- TnKM 1000TAnKm 3.758.685 112,8 100,4 

- Hành khách len tàu Hãnh khách 3390.532 94,0% 46,9% 

- HànhkháchKm 
1000 1-1K 

Km 
1.515.743 93,6% 47,6% 

San lixcing hoat dng cong Ich 
2 (Quãn 1, bão tn KCHT DS 

quOc gia) 
Triu dng 2.822.000 100 102,9 

Doanh thu hcip nht (gm thu 
ni b cüa các Cong ty CP) 

Tniu dng 6.649.888 107,3 79,4 

4 Lçñ nhun sau thu Triu dng -1.327.924 94,7 -750,6 
Np ngân sách nhã rnrâc (theo 
dir toán thu chi NSNN) 

Triêu dng 280.093 72,4 71,3 

- Vn du tu phãt trin Triu dng 64.646 36,8 9,4 

6 
+ Ngân sách Nhà nuàc 
+ Tong cong ty 

Triu dng 
Triu dng 

64.111 
0 

83,1 
- 

13,7 
- 

- Vn SNKT (di.thng ngang) Triu dng 535 0,5 0,2 
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Ghichi2: 

- Vn ct.0 tu ti'r NSNN: Thuc hiên dat 83,1% k hoach do trà v NSNN 
phn vn dir phông cüa dir an; 

- Vn SNKT cho các cong trInh nâng c.p, cài t.o du&ng ngang: Thçrc hin 

dat 0,5% k hoach duçic B GTVT giao t?i  Quyt djnh s 1857/QD-BGTVT 
ngày 29/9/2020. Mac dü Tng cong ty Dung st Vit Nam (Tng cOng ty) dã 
tIch cuc, chü dông t chirc trin khai thirc hin nhung do ngun vn duçic B 
GTVT giao muon .vào cui nãm nên thoi gian con lai  qua ngn, dng th?xi iai 
phâi chju ãnh hithng din bin phiirc tap  cüa dch Covid-19 và dgt mua lü cuOi 
näm. Ben canh  do, Tng cOng ty cOn phái lam rô và diu chinh mt s ni dung 
lien quan dn h so Báo cáo kinh t - k5 thut các cong trInh do Ciic. DSVN 1p 
và phê duyt. Dn 31/12/2020, trong ting s 17 'cong trinh nâng cp cài tao 
dung ngang 11am 2020 du'çic Ciic DSVN phê duyt du tu, Tng cOng ty mói to 
chr k hop dng thi cong 01 cong trinh, 16 cOng trmnh nâng cap, cài tao  duOng 
ngang cOn lai nam 2020 dà không hoân thành các thu ttic, k hop dông mua sam 
thit bi va th chirc thi cOng theo quy dnh tnió'c ngày 31/12/2020. 

2. fu tu phát trin. 

a. Vn du tu' phát trin ngun Ngn sách Nhà nw&c: 

Ngun vn dugc giao theo k hoach näm 2020 (bao gm cã kéo dài näm 
2019) cho 2 du an chuyn tip thuc hiên du tu là 77,163 tST dng, tInh hInh thçrc 
hiên nhu sau: 

- Cong trInh Cài tao  nâng cp các cu yu trén tuyn DuOng st thng nht: 
Dir toán và Thit k duic Bô GTVT duyêt vào tháng 6/2020, vi 4y sau khi tO 
chüc 1ira chon nhà thu dn du tháng 8/2020 mói khài cong và phài hoân thành 
gp truâc 31/12/2020 d kjp hoàn thành 4 c.0 trong nàm 2020; 

- Cong trInh 1856 theo 1nh khn cp: Do cOng vic rãi rác và phii thuc 
vào cOng tác di chuyn GPMB cüa dan nên g.p nhiu khó khãn chm tiên d. 
Tuy khó khan trong cong tác GPMIB nhung cOng trinh dat  yêu c.0 hoân thành 
näm 2020. 

Do diãc thñ hai du an nêu trén du là các du an b trI vn d hoàn thành 
trong närn vâ quyk toán vào näm 2021 vi 4y sé vn con du s duc phép kéo 
dài sang näm 2021 d kim toán và phê duyêt quyt toán dr an hoân thành. Sau 
khi thuc hiên các khoàn cong no theo quy& djnh phé duyt quyt ton phn von 
cOn du (bO trI cho du phông d n) trâ 1i Ngân sách Nhà nu6c. 

b. Vn du tu' phát trin nguuii vn ella Tng cong ty: 

- Các Cong ty CP Vn tài DS trin khai các dr an du tu toa xe chuyn tip 
tü nàm 2019 d nâng cao cht lucing phuong tin và dáp ü'ng nhu cu v.n tài, dix 
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kin hoàn thành trong qu I nàm 2021 (hai dir an chuyn tip tr nàm 2019 sang: 
Dr an dóng mOi 100 toa xe H kh du?ng 1000mm và dir an thit ké dóng mâi 
50 toa xc hang Mc45); 

- Triên khai chun bj du tu các dir an dóng mó'i toa xe buy dng vn tü 
nhà du tu trong và ngoài ngành; di,r an 1p rap du may cüa Cong ty Mc; 

- Các di,r an huy dng vn tr các nhà du tu cho sira chüa, nâng cap KCHT 
DS du tm dung chi phé duyt D an quán 1, khai thác tài san KCHTDS quc 
gia do Nhâ nrnic du tu theo Nghj dnh s 46/201 8/ND-CP cüa Thu tung 
ChInh phü; 

- Can ci.'r Quyt dnh s 19/QD-UBQLV ngày 09/01/2020 cüa Uy ban 

QLVNN tai  doanh nghip phê duyt k hoch SXKD và du tu phát trin nàm 
2020 cüa Cong ty Mc - TCT Duông st Vit Nam, Hi dông thành viên Tng 
cong ty dA trin khai Quyt djnh s 464/Qf)-DS ngày 07/7/2020 ban hanh K 
hoch du iii phát trin nàm 2020 si'r sing ngun von cüa Cong ty mc .d các dan 
vj lam co so thirc hin. Tuy nhiên do thiu ht dông tin và tit giám chi phi nên 
Tng cong ty dä ct giãm nhMu hng m1.ic clii tp trung vào du tu mt s hong 
mçic dam bào an toàn, nhu cu ti thiu ph%Tc viii hành khách tai  các ga Va cong tác 
sfra chtia du may. Tng cong ty trin khai 20 dr an nhó lê vOi tng müc du tu 7 
t dng (bang 9,1% k hoch vn dircc phê duyt). 

II. KE bACH sxi vA BAU TU PIIAT TRIEN NAM 2021. 

1. K hoach san xut kinh doanh: 

(Các chi tiêu ké' hoqch dwçrc tdng hçxp trén c0 sà các chi tiêu Hç5i do'ng thành 
viên giao cho Nguxi dcii din phn vn cia TO'ng cOng ty tqi các COng ty cd phn 
nám 202]; Ice' hoach cia COng ty Mc trInh O' ban QLVNN ti doanh nghip tgi tà 
trinh so' ]075/TTr-DS ngày 10/5/2021). 

- Doanh thu hçTp cong: 6.5 96 t' dng bang 99% tr len so vOi cüng ks'; 

- Lçi nhu.n sau thu: -690 t dng bang 52,0% trO len so vOi cüng kr; 

- Hoàn thành day dñ nghia v np ngân sách vOi nhà rnthc; phn du dam 
bào dü vic lam và thu nhp cho ngithi lao dng; 

- Nhim vli trpng tam: 

Tap trung xây drng k hoch SXKD cüa Tng cong ty näm 2021 và triên 
khai thuc hiên hiu qua dc bit ch(i tr9ng dn thtc dAy san xut kinh doanh vn 
tài khi cOng b h& djch COVID-19. Xác djnh vn tài du&ng sat là trung tam, ia 
san phm cui cling cüa Ngành duông sit, là sir sting con cüa Cong ty mc,  tp 
trung m9i giài pháp d thüc dAy kinh doanh vn tãi. 

Trin khai các giài pháp nham kim ch tai nn giao thông, dAy mtnh 1mg 
diing K}ICN trong cong tác dam bão ATGTDS d giãm dan tai ntn GTDS, phn 
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du giárn 5% so vói näm 2020 trên Ca 3 tiêu chI: S vii tai nan,  s ngithi bj cht 
Va s ngi.thi b thucrng. 

Tip tçtc chü dng, tIch crc giái trInh vii Chinh phü vâ các B ngânh d 
dirci'c phê duyt D an quãn 1)", khai thác tâi san KCHTDS do Nhà nithc dâu tu 
theo Nghj dinh s 46/2018/ND-CP và giãi quyêt các vuàng mac khi xt:r 1 
chuyn tip. Thirc hin các nôi dung cüa thOa thun hcip tác vIi các di tác dâu 
tu nhim cài thin cht luçrng, nâng cao hiu qua sir diing cüa h thng k& câu h 
tng không lien quan trrc tip dn chay tàu sau khi D an ducic phê duyt. 

Tip tiic giái trmnh vói B GTVT, các B, Ngành lien quan d xu.t vâi 
Chinh phü gói du tii trung han  2021 - 2025 và các ni dung lien quan dn Ngh 
dnh s 65/2018/ND-CP càa ChInh phü v 1 trInh thrc hin niên han  cüa 
phuo'ng tin giao thông durng sat, nhm tháo gô khó khãn khi Tng cong ty và 
các don vi vn tái chua th d.0 tu thay th phucing tin mii. 

Tiêp tçic phi hcp vi Uy ban QLVNN tai  doanh nghip báo cáo, giái trinh 
Thu tiiing Chfnh phü các nôi dung lien quan dn "D an co' câu lai  Tng cong ty 
DSVN 11am 2020, thi1c hién 2021 - 2025". T chüc trin khai các phuong an sap 

xp dcrn vi thành viên sau khi D an duçic duyt; Tip tçic sap xp to chüc tinh 
g9n, hiu qua ti'ir Tng cong ty dn các don vj trrc thuc. Nâng cao cong tác tO 
chirc, quán tn, diu hành thông qua h thng quy ch quàn 15' ni b Va quy chê 
qun 15' nguô'i dai  din phn vn nhà nu9c dm báo cong khai, minh bach,  hiu qua. 

Sfx diing có hiu qua ngun vn Sir nghip kinh t cho quán 15', báo trI 
KCHT drniing sit, xây dmg phuo'ng an tác nghip k5 thu.t cu dix&ng, thi cOng 
Co gió'i theo huó'ng du tu có tr9ng tam, trpng dim, sir ding có hiu qua nguOn 
vOn du ti.r. 

Tip tiic phéii hçTp vâi các B ngânh lien quan và các Ban quân 15' dir an 
(PMU Rail vâ Ban 85) d trin khai thrc hin các dir an quan tr9ng, c.p bach sir 
ding gói 7.000 t5' dng tr ngun dir phông cüa k hoach du tu trung han  20 16-
2020 dam bão dung tin d và hii ch ti da anh huó'ng den hoat  dng vn tái. 

Trin khai hiu qua chü truo'ng xây dmg ChInh phfi din tCr và chuyn dôi 
s trong toàn Tng cOng ty. 

A A , 2. Ke hoch dau tu' phat trien: 

a. Nguón du tu tz'c Ngán sách Nhà nu'&c: 

- Tip tçic lam vic vói BO GTVT, 1Jy ban QLVNN tai  doanh nghip và các 
B, Nganh lien quan d trin khai k hoach vn cho nãm 2021 cüng nhu k 
hoach du tu cOng trung han  202 1-2025 vá các nàm tip theo; 

- Tip tic trin khai các cong trInh nâng cp, cái tao,  süa chüa duô'ng 
ngang näm 2020 theo Quyt dnh s 994/QD-TTg ngày 19/6/20 14 cüa Thi 
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tuóng ChInh phü nu dugc cp có thm quyn chuyn k hoach  vn sang nàm 
2021; 

- Phi hç'p chat ch các dan vj lien quan d trin khai 4 dir an quan tr9ng, 
cp bach sir diing gói 7.000 t dng tü ngun dr phàng cüa k hoch du tu 
trung han  20 16-2020 dam báo tin d, han  ch th da ành hithng dn hoat dng 
vn tái. 

b. Ngun vo'n ci.a Tang cong ly ('các dz.r an tir nhóm B trà len,): 

Thirc hin các di.r an chuyn tip näm 2020 vOl tng mirc du tu dr kin 
3 93,7 t dng gôm: 

- Trin khai dr an dóng mOi 200 toa xe hang chuyn tip tr nàm 2020 cüa 
Cong ty CP Vn tái DS Ha Ni: 83,7 t' dông; 

- Dr an 1p rap du may cüa Cong ty Mc: 40 t' dông; 

- Các di.r an huy dng vn du tu tir các di tác trong và ngoâi ngành d 
dong mOi toa Xe: 270 t' dông. 

c.NguO'n van xa h3i hóa: Sau khi Dê an trin khai Nghj djnh so 
46/2018/ND-CP dugc phê duyt, tIch circ hoàn thin các thñ tçic dê trin khai 
các cong trInh theo thOa thun vOi các di tác nhung bj gián doan. 

III. GIAI PHAP TH1C HI1N. 

1. V san xut kinh doanh: 

a. cung c4 dich vy diu hành GTVTDS và d/ch vy 

- Thirc hin tip chuyn Biu d chy tàu tuyn Ha Ni - Thânh ph H 
ChI Minh cho các doanli. nghip kinh doanh vn tái dumg st phc vi vn tãi 
dp Tt nguyen dan Tan Stru. Trong nàm 2021, Tng cong ty sê trin khai 
phuang an chay tàu khách mOi và tàu hang cho phü hçip khi trin khai thrc hin 
thi cOng gói 7.00 0 t'. Phi hpp vOi các Cong ty CP vn tãi di.xèng st t chüc tot 
vic xây dirng và trin khai k hoach  ngày theo nhu câu 4n tái và sü ding hiu 
qua phi.rang tin; 

- Tip tiic nghiên ci'ru áp dng các bin pháp d giãm chi phi, ha giá thãnh 
djch vu diu hành GTVT nhix: Tip tic thirc hin giao khoán k hoach chi phi 
san xut kinh doanh näm 2021, hu&ng tOi giao khoán cá qu tin luang cho các 
dan vj; Tip tçtc hin di boa, dy manh  vic áp diing khoa h9c cong ngh vào 
cOng tác quãn l vâ diu hành giao thông vn tái duOng st; B sung, hoàn thin 
các tInh nàng cüa ph.n mm quán trj hang boa, h thng ban ye din t1r cho phü 
hçp vOi thixc t phát sinE d tao  thun 1çi cho các COng ty CP vn tâi hoat dng. 

b. Cung cap thc kéo: 
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Tp trung khai thác du may hiu qua d giám chi phi nhiên 1iu gop phân 
giám chi phi src kéo và tuân thii quy djnh v tác nghip doàn tàu dê dam bào 
an toân chy tàu. Tang cithng kirn tra thông s k5 thut cüa các chi tit ciim chi 
tit du may, trit d tn ding các chi tit vn con trong han  d cho phép dê 
dung cho cp thp hcin. Tip tc nghién cru phucing an du tLr hoc thuê dâu 
may d cung cp dü sirc kéo cho vn tái ma vn dam bâo hiu qua SXKD cüa 
Cong ty Mc. 

c. Kinh doanh KCHTDS khóng lien quan try'c ti4v dé'n chgy tàu: 

- Sau khi D an quãn 1, six ding tài san KCHTDS quc gia do nba nuc 
du tu theo Nghj djnh s 46/201 8/ND-CP ducic phê duyt, tich crc triên khai 
các hoat  dông khai thác, kinh doanh h thng KCHTDS do Tng cong ty quán 
1. Xây drng và trin khai k hoach báo trI, sira chfta các tài san cho thuê nhàm 
dam báo duy trI và nâng cao cht hrçrng tài san cho thuê; 

- Tip tuc trin khai cong tác xã hOi  hoá, thu hut các ngun vn du Pr vào kêt 
cu h tng duôig sit, dc bit déi vi các di tác có hoat dng hqp tao b gian 
doan do vuàng mc khi xr 1 chuyn tip Nghj dnh s 46/2018/ND-CP; 

- Nghiên ciru, phát trin, da dng hóa djch vi h trcc tai  các ga d tang doanh 
thu tr djch vu gia tang ngoài v.n tái; tich circ thirc hin cáo hang miic phát triên 
djch vy. quáng cáo. 

d. Quán l ngun vó'n sy' nghip kinh t và tài san KCHTDS. 

- T chüc rà soát la  Cong 1nh tc d, Cong 1nh tái tr9ng trên các tuyên 
dis&ng d thirc hin các giái pháp d.0 tu nâng dn tc d, ban hành cong 1nh 
tc d mOi phü hçip vâi trng thai KCHTDS; 

- Sfr ding Co hiêu qua ngun vn du tu vào cáo vj tn cu, dixng t&ng khu 
gian, khu doan d nâng dng du v tc d và tái tr9ng chay tu, dam bão an 
toán chay tàu; 

- Lam t& cong tác phOng chng 1it bão, kim tra gia c cong trInh truóc 
mña mua bão; kim tra cáo khu vi1c tr9ng dim, các cong trInh xung yu; dr 
phOng sn sang vat tu, thit bj d kip  thvi üng phó khi mua bão ánh hix&ng den 
KCHTDS gay mt an toàn chy táu. 

e. V Vn tái: 

- Nghiên thu phat trin cáo san phm, djch vi vn tai hang hóa d bü dp 
san !uqng 4n tái hành khách bj sit giám do djch COVID-19 vâ bj mt thi phn 
do hang không giá ré, duông b canh  tranh; 

- Tich circ nghiên ciru trin khai cáo giái pháp hcip 1 hóa san xut d gim 
giá thãnh, giá crnc nhm thu hut khách hang, tirng buâc nâng cao th phn v.n 
tái. Ph tich, nghiên ciru thi trumg d lira 0h9n dua ra nhctng san phm djch v 



7 

med phü hçrp vol tuyn, khu dotn và khai thác hiu qua phucng tin 4n chuyn 
dáp 1.rng nhu cu v 1ung hang, 1ung khách và dam bào hiu qua kinh doanh; 

- Tp trung giái quyt tinh trng dung d& kéo dài tti khu virc tr9ng diem, thirc 
hin nghiêm tüc quy djnh v k' hn chuyén chO, xp do và thu phi d9ng xe dé 
giàm thOi gian quay vông toa Xe; 

- Tip tçic dy manh  khai thác hành 1, hang hóa ni theo tàu khách dc bit 
là trong các müa thp dim các tàu con chiu dài d tn thu. Tp trung phát triên 
djch vv 4n chuyn vn chuyn hang lê, bu'u kin tir nhà dn nhà theo huOng 
chuyên nghip hóa. EMy manE  khai thác hang hóa Lien vn quc t, chü dng tim 
kiêm và khai thác ngun hang xut, nhp khu vn chuyn giüa Vit Nam - Trung 
Quc và di các nuOc thir 3. Tin ted dua hang xut khu sang Châu Au, Nga...; 

- Tang ci.iO'ng phuang an t chcrc kinh doanh 4n tãi da phuang tht'rc và 
dch vi Logistic d khai thác ngun Ftrc cüa các chi nhánh; chñ trçng dâu tu 
nâng cp ca sO vt cht k thuat h trc kinh doanh vn tài 0 hai du trong do CO 
h théng kho - ke - bãi hang, cac thMt bj phçic v xp do', phuo'ng tin 4n tài 
du&ng b phü hcp; 

- Dy manE  cong tác truyn thông tü khâu dào tao  nhân 1irc dn t chirc 
thuc hiên, dam bào truyn thông và chäm sOc khách hang phài quàng bá dugc 
san phm cüa dcm vi môt cách sâu rng, h trq t& da cho kinh doanh, dng thOi 
giâi quyt thOa dáng nMng thc mc ciia hành khách, dáp irng t& da nhttng nhu 
cau phát sinh sau khi sir diing djch vi cüa DuOng sat, lam cho khách hang tin 
tuOng vâ 11xa ch9n phi.wng tin du?mg st; 

- Nghiên cIru, tIn.h toán dau tu, sira chüa b sung toa xe thay th toa xe ht 
nin han  sir drng trong giai don 2020-2023 theo Nghj djnh s 65iD-CP cüa 
ChInE phii. 

g. V quán lj, báo trI KCHTDS. 

- Trin khai thirc hin hcip dng dt hang quàn l, báo tn KCHTDS quc 
gia dam bào tin do, chit luçng, thi cong dung phuong an tác nghip k thut 
dugc duyt và thi cong dung vOi phuang an tác nghip k5 thut duçic duyt; dam 
bào tuyt di an toàn chy tu, tt'rng buOc nâng cao chit luçing cau thrOng; 

- Lam tt cOng tác phông chng 1ijt bão, chun bj vt tu, thi& bj san sang 
irng phó và khc phiic hu qua bão Iü trong thOi gian sOm nht. Xit chat k 
crnng lam vic trong các h cu thrOng, chin thrOng ngang d giQ vhig an toàn 
chay tan, an toãn ]ao dng; 

- Chili dng tip xüc vO'i các di the ngoãi ngânh, chili tr9ng dn các gói thu 
thuc dçr an 7.000 t,l d mO rng thj tnxOng... dam báo vic lam, dôi s6ng cho 
nguOi lao dng vã hoãn thành các clii tiéu san xuAt kinh doanh chung d ra. Nghiën 
cilru, cn d& ngun vn d dau tu may móc thit bj thay th lao dng thu cong. 
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h. Vé Cong nghip và cct k/il: 

- Barn sat các các dr an thay th toa xe hk niên hn sr diing, toa xe thanh 
1 ngay ti'i khi có chü trucrng du tu d phi hçip trin khai thrc hin. T.ng 
cuing áp dung k5 thuat cong ngh d to nhüng buóc tin v chit luçing san 
phm, b sung thit bi kim tra, may rnóc cong cii d darn báo tInh cOng nghip, 
tInh thng nht vá 1p 1n di vài tAt ca cac san phm xut xuing; 

- Tich circ tim hiu, nghiên ctru nhu cu san phm ca khI cüa các dan vj 
trong và ngoài ngành d da dng hóa rn.t hang, m& rng thj truông dc bit các 
các gói thu lien quan dn phn k& cu dm thép cüa Dr an 7.000 t' dông d 
trin khai trong näm 2020. 

2. V tài chInh: 

- Chi 4o Nguôi di din phn vn cüa Tng cong ty lam t& vai trô trong 
vic djnh huing doanh nghip theo miic tiêu d ra nàm 2021 cüa Tong cOng ty. 
Chà dng, tich ci.rc tham gia vào boat  dng san xut kinh doanh cüa dan vj d 
gop phn cñng dan vj m& rng th tnr?mg, cüng c thuang hiu Du&ng sat Vit 
Nam, sir dung hiu qua vn cüa Tng cong ty du tu tai  doanh nghip; 

- Tp trung giái quy& dirt dim nhüng vutng mac v tài chInh cüa närn 
truó!c (thu dt...). 

3. V thông tin, truyn thông: 

- Dy manh  và da dng hóa hoat  dng truyn thông cüa Tng cong ty d 
thông tin v hoat dng SXKD, các san ph.m djch v cña Tng cong ty den vai 
khách hang dy dii, nhanh chóng và chInh xác dng thO'i cho th.y vai trô cüa vn 
tái dung st trong sr phát trin kinh t xâ hci cüa dt uc d t?o  ducic sr quan 
tam üng ho tü ChInh phñ, các cp B ngành và thu hiit nba du tu cho phát triên 
KCHTDS; 

- Tip tiic duy tn có hiu qua cOng tác tuyên tmyn cho CBCNV trong 
ngành v các ch d, chmnh sách có lien quan. Chü ding rà soát, s1ra di, b 
sung, kin nghi sfra di, b sung, ban hành mii van bàn quy pham phap 1ut Co 
lien quan dn hoat dông san xut kinh doanh cüa Tng cOng ty. 

4. V ngun nhân lyc: 

- Xây dirng và trin khai có hiu qua K ho.ch giáo dic, dào tao 11am 2021 
cüa Cong ty me - Tng cong ty Dung sat Viêt Nam d cfing c và nâng cao 
cht luang ngun nhân 1irc. Danh giá kt qua thrc hin d an dào tao,  phát triên 
nguôn nhân 1irc giai doan tr nãm 2013 dn 2020; 

- Tip tuc nghien cim kháo sat, trin khai xay dirng phân mrn Quán trj 
nhân sr cüa Tng cong ty d nâng cao cht lucing, hiu sut, hiu qua trong lTnh 
virc t chüc quán trj nhân sir, lao dng và tin luang cña Cong ty M9. 
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5. V khoa hçc cong ngh: 

- Dy mnh irng dçing khoa hçc cong ngh, thông tin vào các linh virc san 
xut kinh doanh d nâng cao chit h.rçng djch viii, nàng sut lao dng. Ban hành 
và tmg buOc trin khai D an "T.Yng ding KHCN trong Tng cong ty giai doin 
2018 - 2020, tam nhIn den nàm 2030"; 

- lfng diing có hiu qua" Trtc lien thông van bàn Uy ban Quãni l vê.n" va 
"Trçic lien thông van ban ChIrih phü"; mi rng d& tuçing sr diing phn mm 
quán 1 vAn bàn vâ chi k s d khai thác hiu qua phn mm E-ofice, giãm 
thiu van bàn giy, tin tii xây dmg vAn phông din t1r trong Tng cong ty theo 
chü tmang cl.'ia ChInh phi. 

6. V quãn 1 diu hãnh: 

- Trin khai kip thi k hoach  SXKD các mat, kê hoach  các nguôn vn và 
chucmg trInh, nhim vçi các lTnh viic cong tác cüa Tng cong ty nAm 2021. Giám 
sat, kim tra chat ch vic thirc hin k hoach  d kjp thii xi'r 1 nhtthg vuàng 
mc phát sinh dam báo hoàn thành các chi tiêu duçc giao. Xi& ch.t k' cirang, lê 
li lam vic trong tht cá các dcn v d nâng cao trách nhim, vai trô cüa CBCNV 
trong vic phát trin dcrn vj nói riêng và Tng cong ty nói chung; 

- Thrc hin tM Cong tác tiêp dan, giái quyêt dcm khiêu nai,  t cáo trong các 
linh virc (nu co) theo quy djnh cüa Lut Tiêp cOng dan, Lut Khiêu nai;  Lut 
T cáo, Lut PhOng, chng tham nhUng và các vAn bàn quy phm pháp 1ut có 
lien quan; 

- TAng cu&ng Cong tác kim tra, dua ni dung phông chng tham nhüng 
vào k hoach kim tra ni b nhm dam bão hoat  dng san xut kinh doanh 
di.rçic mirth bach,  hiu qua, giãm thiu nguy c tham nhUng, gop phn tAng 
cuong pháp ch, ton tr9ng và trit d thirc hin pháp lut; 

- TAng cu&ng giám sat thirc hin quy ch dan chü ó c sá vâ an sinh xä hi; 
tp trung xay dirng vAn hóa doanh nghip, tao  môi tnthng lam vic than thin, 
doàn kt trong các co quan, don vj tui Tng cong ty dn các don vj thành viên, 
lien kt d thu hiit ngri lao dng; 

- Kim soát v sinh ATTP, v sinh ga tàu dam báo s1rc khóe cho hàrth 
khách di tàu. TAng cithng cong tác phông chng djch theo mUa, djch phát sinh 
trong müa mua bAo; sn sang dp djch và khc phc hu qua lü 1t. 

7. V bão dam trt tr, an toãn giao thông: 

- Tip ttc si& cht và giü vfrng: Nn np - K cuong - K' 1ut v cong tác 
dam báo ATGTDS. Luôn dAm bAo phuong chAm "Chü dng phOng ngra, kjp 
thi lrng phó" trong chi dao,  thirc hin nhim v11 cong tác dam bAo TTATGTDS. 
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Trin k1ai thuc hiên dng b, quy& 1it các giài pháp dam bào ANTT, 
ATGTDS tir Tng cong ty dn các don vj; 

- Di mó!i,  linh hoat, kiên trI và tap trung duy trI thuè'ng xuyén cong tác 
kim tra, giám sat dam bão ATGTDS bang các hInh thüc tr Tong cOng ty den 
các don vj Co si. Chü trçng kim tra dt xut, trong do c.n rà soát, xác djnh 
nhüng dim nóng, trong dim d xày ra nguy cci mt an toàn, d bO tn tang 
cithng kim tra, nht là các linh vçrc hay xáy ra tai ntn, sir c trong thi gian vra 
qua. Xir l nghiêm minh các hânh vi vi pham, tái vi phm; 

- Tip tiic rà soát, d nghj süa di, b sung the quy djnh, quy ch& quy trInh 
lien quan dn cong tác ANTT, ATGTDS phü hp vi lut pháp, Lut Dithng sat, 
các van bàn dithi luât; tip tic rà soát, b sung hoàn thin h thng van bàn quãn 
trj nôi b tr Tng cOng ty dn các don vj; 

- Duy tn cOng tác thuà'ng true, bào tn phucing tin, thit bj ciru h, khà 
nàng co dông, sn sang irng phó kjp thOi, hiu qua khi có yêu câu. Dâu tu, mua 
sam, b sung trang thit bi phuc vui cong tác ciru h cho các t c1ru h trên các 
tuyn DS. Trin khai lrng diing the d tài dã duçic nghim thu vào thc tiên dé 
tang cu0ng dam báo ATGTDS; 

- Tip tiic di mi và tang cu&ng phi hcip the co quan truyn thOng, co 
quan chirc nàng d tuyên truyn v các quy djnh ci'ia pháp lu.t v dam báo 
ANTT, ATGTDS. Duy trI và nâng cao cht lucing phong trào thi dua xây drng 
don vj "ChInJ-i quy - '\Tän hóa - An toàn" và các phong trào do các t chi'rc doàn 
th phát dng lien quan dn ANTT, ATGTDS. Tip tic phôi hcrp vO'i các dja 
phucing duy tn, nhân rng dam bào hoat dng hiu qua cüa các diem cánh giâi tai 
cáe vj trI giao ct hiên có; rà soát, t chüc cành gii dam bão ATGT tai  the vj trI 
có nguy Co cao xay ra tai ntn G'IDS trong cáe dgt 4n tái cao dim. 

TONG CONG TY DIXNG SAT VIT NAM 



PHU LVC  VH 

TINH HIH THTJC HIEN  SAP XEP, DOT Mdl DOANH NGFIIP NAM 2018 
(Ban hành kern theo Nghj d.inh so' 81/2015/ND-cF ngày 18 tháng 9 nàrn 2015 cz.ta ChInh phz.) 

TONG CONG TY DTJONG SAT VIT NAM CONG IIOA XA HQI C1ILJ NGHTA VIIT NAM 
MST: 0100105052 Dc Ip - Tu do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày tháng nàrn 2021 

TT Ten doanh nghip 
Gi& 

nguyen 

Thoái von 
Tin ô that hiên ân nãm báo cáo T5' lê 

Nhã 
n ucrc 

dtrkin 
nàm 

gnrsau 
SP 
xep, 
thoái 
vOn 

K 
hoch 

nãm tiêp 
theo 

Ghi chü 

CPH Các hInh thiic khác 

Hoãn 
thành 
trong 
nam 
bao 
cáo 

Chtra 
hoãn 
thánh 

Thành 
Ip 
Ban 
CM 
dao 

Dang 
xác 
dlnh 

giá trj 
DN 

Quyt 
dnh 
cong 
bô giá 
tn DN 

Quyt 
nh phê 
duyt 

phuong 
an 

Ba 
ipo 

hôi 
dng 

c 
dOng 

ni 

Ten hInh 
thirc 

ia có 
quyt 

dnh phê 
duyt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tong cOng ty Dtrrng sat VN x 100% 

A 
Các cOng ty con do cOng ty 
mc nm gifr 100% vn diêu 1 
(cap 2) 

B 
CáccOngtycondocôngty 
mc nm giU' c phn chi phi 
(cp 2) 
CongtyCPVntáiDSHà 
Ni x 91,62 HQpnht 

2 
CongtyCPVntãiDSSài 
GOn x 78,44 Hcpnht 

Cong ty CP Xe lira Gia Lam x 77,3 7 
Gi 

nguyen 

Cong ty CF Xe Ifra Di An x 86,85 
Giti 

nguyen 

Cong ty CF Dtr&ng st Yen 
Lao x 51 

thu 
nguyen 

6 Cong ty CF DuO'ng sat Vinh x 51 Giu 



TT Ten doanh nghip 
Gifr 

nguyen 

Thoáivn 
Tin do thuc hin n nãm báo cáo T5' Iê 

Nhã 
nufrc 

dr cin 
nãm 

gi&sau 

thoái 
vOn 

K 
hoch 

nàm tiêp 
theo 

Ghi chC 

CPH Các hInh thüc ki1ác 

Hoàn 
thành 
trong 
nám 
báo 
cáo 

Chua 
hoàn 
thành 

Thành 
Jp 
Ban 
Chi 
dao 

Dang 
xác 
dlnh 

giá trl 
DN 

Quyt 
dlnh 
cOng 

b6 giá 
tn DN 

Quyt 
dnh phê 

duyêt 
phuong 

an 

Dã 
IPO 

hi 
dng 

c 
dOng 
Ian 1 

Ten hInh 
thfrc 

i cô 
quyt 

djnh phê 
duyt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
Phii nguyen 

Cong CP Dug st Ha 
Lang x 51 

Gi 
nguyen 

8 COng ty CP DrOg st Ha 
Thai x 51,63 

Giü 
nguyen 

Cong ty CP Dir&ng st Ha 
Hài 51 

GiQ 
nguyen 

10 Cong ty CP DrOng s.t Ha 
NinE x 51 

Gii 
nguyen 

11 COng ty CP DuOng st 
Thanh Hóa x 51 

Gi 
nguyen 

12 Cong ty CP Dung st Ngh 
mth 

Gi 
nguyen 

13 COng ly CP Diierng st 
Quàng BInh x 51 

Gi 
nguyen 

14 COng ty CP DuOng st Binh 
Tn Thiên x 

Gi 
nguyen 

15 
COng ty CP Dung st QN- 

51 
Gi 

nguyen 

16 COng ty CP Ding 
NghiaBInh x 51 

Gi 
nguyen 

17 Cong ty CP Dithng st Phi 
Khánh si 

Gi 
nguyen 

18 Cong iy CP Du&ng st 
Thu.n Häi x 64,5 

Gi 
nguyen 

19 
Cong ty CP DirOng st Sài 
Gôn 

Gi 
nguyen 

20 Cong ty CP ITTH DS Bc 
Giang x 51 

Giü 
nguyen 



TT Ten doanh nghip 

Thoáivn 
Tin do thuc hien dn näm báo cáo T5' Iê 

Nhà 
n ucrc 

dr kin 
nm 

gi& sau 

xep, 
thoái 
von 

K 
hoch 

nãm tip 
theo 

Ghi diLl 

CPH Các hInh thüc khác 

Gifr 
nguyen 

Hoàn 
thãnh 
trong 
nani 
báo 
cáo 

Chira 
hoan 
thanh 

Thành 
Ip 
Ban 
CM 
dao 

Dang 
xác 

dinh 
gia tr 

DN 

Quyêt 
dnh 
cOng 

b giá 
tr DN 

Quyt 
djnh phê 

duyt 
phuong 

Ba 
IPO 

Di 
hi 

dOng 
c 

dOng 
1n 1 

Ten hInh 
th&c 

Da có 
quyt 

dlnh phé 
duyt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

21 
Cong ty CP IT! H DS Ha 
Ni X 51 

Giü 
nguyen 

22 Cong ty CP TTTH f)S Vinh X 51 
Gi 

nguyen 

23 
CongtyCPTTTHDSDà 
Näng X 51 

Gi 
nguyen 

24 
Cong t' CP TITH DS Sài 
GOn x 75,77 

Gi 
nguyen 

25 Cong ty C? dá Dng MO x 51 
Giü 

nguyen 
C Các cong ty lien kt (cp 2) 

1 CTCP Ba M5 Trang x 44,44% 
Giü 

nguyen 

2 CTCP dch vi.i dizàng sat KV1 x 40,00% Thoái 
von 

3 CTCP khách sn Hài Van Nam x 2,88% 
Thoái 
von 

4 CTCP TV DT&XD C.trmnh 1 x 37,75% 
Thoãi 
von 

5 CTCPvinthOng-tinhiuDS x 6,05% 
Thoái 
von 

6 CTCP VinE Nguyen x 17,67% 
Thoái 
von 

7 CTCP XD cOng irInh Ba Nng x 29,67% 
Thoái 
von 

8 CTCPTVDT&XDGTVT x 4,93% Thoái 
von 

9 CTCPcong1rInh6 x 15,89% 
Thoái 
von 

10 CTCP DI & XD cong nh 3 x 24,67% Thoái 
von 



TT Ten doanh nghip 
Gi& 

nguyen 

Thoái VOfl 
Tin do thuc hiên dn nám báo cáo T' ìê 

Nhà 
n uo.c 

dir kin 
nAm 

gi ,sau 
sp 
Xep, 
thoái 
vOn 

K 
hoach 

näm tiep 
theo 

Ghi chü 

CPH Các hinh thCrc khác 

Hoàn 
thành 
trong 
nãm 
bao 
cáo 

Chua 
hoan 
thanh 

Thành 
1p 
Ban 
Chi 
dao 

Dang 
xác 

dlnh 
giá tr! 

DN 

Quyêt 

dlnh 
cOng 

b giá 
tn DN 

Quyêt 
nh phê 
duyt 

phirong 
a 

Da 
io 

Dai 
hi 

ng 
ci 

dông 
lan! 

Ten hinh 
thtrc 

a có 
quyt 

dinh phê 
duyt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

11 CTCP tu vn DT & XDDS x 20,00% 
Thoái 
von 

12 CTCP DTPT HT va do thi DS x 20,00% 
Thoái 
von 

13 
CTCP du tu & xây drng 
GTVT 

x 1,22% 
Thoái 

14 CTCP vn tãi & thtrong mi DS x 24,16% 
Giü 

nguyen 

15 CTCP in duàng st Sal Gôn x 33,59% 
Thoái 
von 

16 Congty TNHH2TV KSTM SG x 50.00% 
Giü 

nguyën 



PhuhicX 
BAO CÁO CHE P9 TIEN LIXUNG, 

TIEN THTRING CUA DOANII NGHIP 
(Ban hành kern theo Ngh dnh 81/2015/ND-CP 

ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü) 

TONG CONG TY CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
DTXONG SAT VIT NAM Bôc lap - Tr do - Hanh Phüc 

MST: 0100105052 Ha N2i,  ngày tháng nàm 2021 

1. ChInh sách tin liro'ng, tin thuô'ng cüa doanh nghip. 

1.1. Vic xác dnh trá lucmg, thithng dM vâi ngthi lao dng, ng'ithi quãn l 
c1ia doanh nghip dixcic thirc hin theo các quy dnh. 

- Ngh djnh 51/201 6/ND - CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü Quy djnh 
quail 1 lao dng, tin luang và tin thu&ng di vái nguôi lao dng lam vic 
trong Cong ty TNHHMTV do Nba nuóc nm giü 100% vn thêu 1; 

- Thông tu 26/2016/TT-BLEDTBXH ngây 01/9/2016 cüa B Lao dng - 
Thucing binh và Xä hi hithng din quán 1 lao dng, tiên luang và tiên thuing 
di vd nguèi lao dng lam vic trong Cong ty TN}IHMTV do Nhà rnthc nm 
giü 100% von diu l; 

- Nghj djnh 52/2016/ND - CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü Quy djnh 
quàn l tin hwng, thu lao, tin thrnrng di vth nguari quán l Cong ty 
TNHHMTV do Nhà nuác nm git 100% von diêu 1; 

- Thông tu 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B Lao dng - 
Thuang binh và Xã hi huóng dk th1rc hin ch d tin luong, thu lao, tin 
thu&ng di vi ngithi quail i Cong ty TNT-II-IMTV do Nhà nuOc nm giü 100% 
vn diu l; 

- Nghj djnh s 90/2019/ND-CP ngây 15/11/2019 ciia ChInh phü Quy djnh 
mirc ltrang t& thiu vüng d& vri ngthi lao dng lam vic theo hçip dng lao dng; 

- Nghj djnh s 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü v du tu 
vén nhà rnxóc vào doarih nghip và quãn 1, sü ding van, tài san tti doanh nghip; 

- Nghj dnh s 38/2019/ND-CP ngày 09/5/20 19 cüa ChInli phü quy djnh 
muc krang co s d& vói can b, cong chüc, viên chüc và lrc hrçing vu trang; 

- Nghj dnh s 91/20151N1D-CP ngây 13/10/20 15 cüa ChInh phü v du tu 
vn nhà nuâc vào doanh ng1iip và quân 1, sir dung vn, tâi san tai  doarih nghip; 

- Thông tu s 97/2017/TT-BTC ngây 27/9/20 17 cüa Bô Tài chInh hithng 
dn vic trIch lap, quân l tin luo'ng, thu lao, tin thithng di vâi Trithng ban 
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kim soát, Kim soát viên tai  cong ty trách nhim hUu han  mt thành viên do 

Nba nu&c nm giü 100% vn diu 1 theo quy dinh tai  Ngh dnh so 

52/2016/ND-CP ngày 13/6/20 16 cüa ChInh phü. 

1.2. Tng cong ty dà xây d%rng, ban hành h thng quy ch phân phi tiên 
luang, nhu nhp dy dü. Quy trInh xây drng quy ch dam báo dan chü, cOng 
khai, minh bach có sx tham gia gop kin cüa COng doàn DSVN. 

- Vic phân phi tin 1urng cña ngui lao dng trong doanh nghip: Can 
cü khi lucmg cOng vic, nàng sut lao dng và t l hoàn thánh k hotch cüa 
danvj; 

- Vic phân phi tin 1umig cüa Nguôi quail 1: Can cü vào Qu5 tin lucmg 
ducic chü si hUu phê duyêt, phãn phi cho ngui quân 1 theo mirc d danE giá 
hoàn thành cht luçing cong vic. 

2. Báo cáo qu tin luo'ng, thu lao, tin thuO'ng doanh nghip. 

Biu báo cáo qu tin 1ung, thu lao, tin thtr&ng 

cüa Doanh nghip nãm 2020 

TT Chi tieu Don vi tinh 
2019 2020 

• 
Thirc hiçn Ke hoich Thirc hiçn 

I Hrng cong ty thrçrc xp Dc bit Dc bit Dc bit 
II Tin lumg cüa lao dng 
1 Lao dng Nguvi 7.122,92 7.200 6.842,17 
2 Mirc tin krcmg bInh quân 1.000ctltháng 8.230 7.3 50 7.299,76 
3 Qutinhrcrng Triudng 704.000 635.079 599.354 

4 
Qu tin thi.i&ng, phñc lcii phân 

.c. . phoi tr%rc tiep cho ngurn lao dçng 
Trieudong 

5 Thu nhap bInh quãn 1.000dltháng 
III Tin lu'oiig cüa ngu'bi quãn l doanh nghip 
1 S ngirO'i quán I doanh nghip Ngithi 9,92 9,95 9,95 

2 Mirc lucmg co bàn bInh quân 
Tr. 

ôngItháng 29,31 29,68 29,6 8 
3 Qu tin luong Tr. dng 2.728,8 1.355,27 1.355,27 

4 Mi'rc tiên lucxng bInh quân 
Tr. 

dông/tháng 22,92 11,35 11,35 
5 Qu5thülao Tr.ding 

6 Mrc thu lao birth quàn 
Tr. 

dng/tháng 
7 Tin thung, thu nhâp Tr. ctng 

8 Mrc thu nhp binh quan cüa NQL 
Tr.dngf 

thãng 

Ghi chi1: Qu9 tin lutrng thcc hiçn nám 2020 là so' tçzm tInh, sO' chInh tht'c 
sau khi có j kiln cia chi th hth COng Ly  mc - TO'ng cong Du'dng sat Viçt Nam. 
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- Nhn xét, dánh giá v qu9 tin lumig, tin thrnng: 

Trong nhthig nAm qua, sir du tu mói và ngun vn dàrih cho bào trI két 
cu ha t.ng dung s.t cüa Nhà nthc con rt thp so vOi nhu cu thirc th; ngui 
lao dng cña VNIR lam vic trong diu kin lao dng rat vat vâ, yêu câu trách 
nhim cong vic cao, tin luang thu nh.p th.p so vói mt bang xã hi, khó trang 
trái cuc sng. Viêc duy trI, dam bão tin luong, thu nhp cho nguôi lao dng 
bIrth n qua các nàm là yu t quan tr9ng dc bit d dam bão nhân 1%rc san xut 
kinh doanh cüa ngành, tránh di m.t v&i tinh trng lao dng bô vic hang bat, 
doanh nghip gp khó khAn khi phài duy trl lao dng can thit dam bão an toan 
chy tâu. 

- D xut, kin nghj v chi'nh sách tin luang, tin thu&ng: Không. 
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