
 

 

 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /ĐS-QTCN 
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

Khoa học và công nghệ cấp Tổng 

công ty ĐSVN năm 2023. 

Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

       Kính gửi:   

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN; 

- Văn phòng và các Ban của Tổng công ty ĐSVN; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN; 

- Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN     

   tại các công ty cổ phần. 

Thực hiện Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty ĐSVN) ban hành kèm theo Quyết 

định số 123/QĐ-ĐS ngày 08/02/2018, Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn các đơn 

vị tổ chức xây dựng Kế hoạch Khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN 

năm 2023 như sau: 

1. Trọng tâm của các nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2023 

Các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ thực hiện cấp Tổng công ty ĐSVN 

năm 2023 cần tập trung vào các giải pháp theo định hướng sau: 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong “Đề án Ứng dụng KHCN trong 

Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2019 - 2030”, Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt 

và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ban hành tại 

văn bản số 1289/CTr-ĐS ngày 28/5/2021. 

- Ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh 

doanh, thực hiện chuyển đổi số trong Tổng công ty ĐSVN, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; phân tích, cảnh báo, hỗ trợ quản lý, bảo trì và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng, điều hành giao thông vận tải, an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, 

phòng chống thiên tai. 

- Phục vụ trực tiếp công tác quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; 

hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; quản trị nguồn nhân lực; nâng cao 

sức cạnh tranh và hiệu quả ngành nghề kinh doanh chính, phát huy thế mạnh các 

ngành dịch vụ hỗ trợ.  

- Xây dựng hệ thống quản trị logistics tích hợp; sàn giao dịch vận tải, dữ liệu 

chủ hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng, vận tải đa phương thức, đa dịch vụ. 

- Chủ động giám sát, cảnh báo, phòng ngừa, xử lý tai nạn, nâng cao an toàn 

chạy tàu, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. 

- Nâng cấp các cơ sở sửa chữa, chế tạo, lắp ráp đầu máy toa xe; sản xuất 



 

 

 

vật tư phụ tùng; chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới, nâng 

cao tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu vận tải, hướng tới xuất khẩu.  

- Ứng dụng vật liệu, công nghệ mới, máy móc thiết bị trong bảo trì, sửa 

chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; nghiên cứu ứng dụng thiết bị mới, công nghệ 

mới trong hệ thống thông tin quang, truyền dẫn quang phục vụ truyền dẫn dữ 

liệu lớn; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia;  

- Kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động đường sắt; sử 

dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo và các 

dạng năng lượng thay thế khác; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

- Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác do đơn vị đề xuất thực hiện. 

2. Xây dựng Kế hoạch KHCN năm 2023 

Căn cứ vào các trọng tâm trên, các đơn vị thực hiện xây dựng Kế hoạch như sau: 

2.1.  Đề xuất nhiệm vụ các cấp 

2.1.1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN 

Đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện được lập theo mẫu tại Phụ lục số 01, 

Phụ lục số 02 và gửi về Tổng công ty ĐSVN qua Ban Hợp tác quốc tế & Khoa 

học công nghệ (Ban HTQT&KHCN).  

Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ KHCN trước ngày 15/5/2022. Các đề 

xuất được gửi quá thời hạn trên sẽ không được xét duyệt thực hiện trong Kế 

hoạch KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2023. 

2.1.2. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia 

Đối với các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp quốc gia, các đơn vị đề xuất theo 

mẫu tại Phụ lục số 03 và gửi về Tổng công ty ĐSVN qua Ban HTQT&KHCN 

trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp. Trong quá trình đăng ký chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp quốc gia các đơn vị báo cáo Tổng công ty ĐSVN 

(qua Ban HTQT&KHCN) để tổng hợp, theo dõi và hỗ trợ triển khai. 

2.2.  Phê duyệt, thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2023 

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN, Tổng 

công ty ĐSVN xem xét, ra quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN 

thực hiện trong Kế hoạch KHCN năm 2023 để đưa ra tuyển chọn trước ngày 

01/7/2022.  

Danh mục nhiệm vụ KHCN được thông báo công khai từ ngày 01/7/2022 

đến ngày 01/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ĐSVN để các 

đơn vị biết, đăng ký chủ trì thực hiện. 

2.3.  Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN 

Các đơn vị muốn chủ trì nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ KHCN được 

phê duyệt phải gửi Hồ sơ đăng ký đến Tổng công ty ĐSVN qua Ban 

HTQT&KHCN chậm nhất vào ngày 01/8/2022. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là 



 

 

 

ngày ghi ở dấu của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu 

đến của Tổng công ty ĐSVN (trường hợp nộp trực tiếp). 

Hồ sơ đăng ký chủ trì gồm:  

a) Đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN (Phụ lục số 08);  

b) Thuyết minh nhiệm vụ KHCN (Phụ lục số 09A hoặc 09B hoặc 09C);  

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm 

vụ KHCN (Phụ lục số 10); 

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký 

thực hiện chính nhiệm vụ KHCN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Phụ 

lục số 11A);  

e) Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN của các tổ chức đồng 

ý tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có) (Phụ lục số 11B).  

(Ghi chú: Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng 

công ty ĐSVN và các Phụ lục nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Tổng công ty ĐSVN tại địa chỉ: http://vr.com.vn/hop-tac-quoc-te/quy-dinh-

quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cua-tong-cong-ty-dsvn.html và trên 

PO8 tại địa chỉ: Tài liệu dùng chung\Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ\Đề 

án, đề tài, dự án KHCN, nghiên cứu chế thử và hội nghị KHCN\Quy định Quản 

lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tổng công ty ĐSVN). 

2.4.  Công bố kết quả tuyển chọn 

Kết quả tuyển chọn được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử 

của Tổng công ty ĐSVN cũng như gửi tới từng đơn vị, cá nhân được tuyển 

chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN để hoàn chỉnh hồ sơ và 

nộp về Tổng công ty ĐSVN trước ngày 15/12/2022.  

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung xây dựng Kế hoạch KHCN cấp 

Tổng công ty ĐSVN năm 2023, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng 

tiến độ quy định. Trong trường hợp cần thiết, Tổng công ty ĐSVN sẽ điều chỉnh 

về trọng tâm và tiến độ thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Mọi vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị liên hệ Ban Hợp tác quốc tế & 

Khoa học công nghệ - Tổng công ty ĐSVN, số điện thoại 02439413330 để được 

hướng dẫn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐTV (để b/c); 

- Ban Điều hành (để b/c); 

- Lưu: VT, QTCN. 
 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Năng Khang 

 

E-Office 
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