
DANG BØ KEOI DOANH NGHTP TW BANG CQNG SAN VIT NAM 
BANG U TONG CONG TY 

BUNG SAT VIT NAM Ha Ni, ngày 02 tháng 7 nám 2021 
* 

So 05-NQ/DU 

NGH4 QUYET 
CUA BAN CHAP HANH DANG BO TONG CONG TY DUONG SAT VIT NAM 

V kt qua lãnh do thrc hin nhim vui chInh trj và cong tác xây dijng 
Bang 6 tháng dâu nám, nhim v1i trng tam cong tác 6 tháng cui nàm 2021 

Ngày 02/7/2021, tai  Ha Ni, Ban Chp hành Bang b Tng cong ty Du&ng 
sat Vit Nam (DSVN) khóa XII, hp kS'  thu 5. Sau khi nghe báo cáo vô két qua 
lãnh dao  thçrc hin nhim vi chInh trj và cong tác xây dmg Bang 6 tháng dâu 
näm, nhim vii trçng tam cong tác 6 tháng cuOi näm 2021 và tháo 1un, Ban Chp 
hânh (BCH) Bang b Tong cong ty BSVN, 

QUYET NGHT 

A V .t 

I. Thong qua toan van Bao cao so 57-BC/flU ngay 02/7/2021 cua BCH 
Bang b Tong cong ty DSVN ye kêt qua lânh do thirc hin nhim viii chInh trj va 

cOng tác xây dirng Bang 6 tháng dâu näm, nhim vi trng tam cong tác 6 tháng 
cuôi nàm 2021. 

II. Bánh giá kt qua lãnh dto cong tác 6 tháng du nàm 2021: 

1. U'udiêm 

- Tuy bj ânh hithng nng n cüa djch bnh Covid- 19 Va trin khai thi cOng dir 
an 7000 t, nhimg các Cong ty CP vn tãi dä có nhiêu no 1irc trong khai thác kinh 
doanh vn tái hang hóa, linh hoat  trong diiêu hânh chay tàu, giá ye, giá cuâc nén san 
ftrçmg và doanh thu vn tái hang hóa thng cao so v6i kê hoch va so cing kr. 

- Các don v tp trung tham gia xây dirng và buOc du dâ trin khai thrc hin 
Nghj quyêt so 04-NQ/DU cüa Ban Chap hành Bang b và Chuung trInh hành 
dông sO 1 289/CTr-DS cüa Tong cong ty DSVN ye náng cao näng lirc vn tái 
di.rng sat. Mt so cap üy, don vj dã xây dmg xong nghj quyêt, chuong trInh, k 
hoch cii the cüa don vj mInh de triên khai thirc hin Nghj quyêt tti don vj. 

- Tng cOng ty dA chü dng, tIch circ lam vic, giâi trInh vOi các b ngành 
lien quan dê duçc giao nhim v1i quán 1, bào trI KCHTDS quc gia nàm 2021, 
gop phân giàm áp lirc ye chi phi cho các Cong ty CP quán 15r báo tn KCHTBS; 
trong thi gian chua có kinh phi các Cong ty dã khäc phiic khó khàn duy trI cht 
lucing KCHTDS, dam bào an toàn chy tàu. 

- TIch ci'c báo cáo, giái trInh vâi các cp có tMm quyn d tháo gO' nhüng 
khó khàn vu0ng mac trong SXKI) cüa Tong cong ty. 

- TInh hInh ANTT, PCCN trên tàu duâi ga, dja bàn, khu vrc, don vj, d.c biêt 
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trong dp bu cir Quc hi, Hi dng nhân dan các cp nhim k' 202 1-2026 dixqc 
gift vfmg. 

- Cong tác phông cMng djch COVID-19 duçic trin khai kjp thi nên dn thè'i 
diem hin nay, djch ca bàn duçc kiêm soát trên dja bàn Tong cong ty quãn l. Các 
dcrn vj dã chü dng xây drng các kjch bàn irng phó vOi tmnh hInh djch bnh dam bão 
duy trI chy tàu thông suôt. 

- Các dan vj thrc hin t& vic chäm lo diii sng cho CBCNV djp Tt 
Nguyen dan, không dé NLD không có Têt. 

- Co s,r ph& hçip chit ch gifta chuyên mon và các t chirc doan th qun 
chüng diii sv lãnh dao  cüa các cap üy dàng. TInh hInh tu ti.thng chInh trj toàn 
Dãng b luôn dixccc gift vtrng; da so can b, dãng viên, NLE) dang cüng dông 
hành, chia sé v6i nhüng khó khàn tnric mat cüa doanh nghip, dan vj. Biêu 
duang các truô'ng hçxp CBCNV, NLD dã tham gia xung kIch chông djch, chia sé 
tiên lixcing,... 

2. MÔt s tn ii, han c/il 

- Do ánh hithng kéo dài cüa djch Covid-19 tInh hInh tài chInh cüa Tng cong 
ty gp nhiu khó khän, hoat  dng kinh doanh l, không bào toàn duçic vn, nguy 
ca mt vn chü s& hftu, dc bit là khó khn ye dông tiên cho hoat  dng SXKD 
mt can dOi nghiêm tr9ng, có nguy ca dmg hoat dng; thu nhp, vic lam cüa 
NLD bj ânh hu&ng rat nng nê. 

- San hxcing, doanh thu vn tài hành khách cüa các COng ty CP 4n tãi vn 
tiêp tçic sVt  giâm so vi cüng kS'  và chua có dâu hiu phi1c hôi. 

- Vic chm k hçp dng thrc hin k hoach bào trI KCHTDS quc gia dã 
phát sinh chi phi khi các dan vj phái di vay tiên ngân hang thuang mai  dé duy trI 
hoat dng, ânh hu&ng nhiêu den di song và vic lam cüa NLD tai  các Cong ty 
CPDSvàTTTHDS. 

- Tai nan  GTDS  tai  mt vài thai dirn dâ có din bin phirc tap so vi cüng 
kS', mc dü mt d chy tàu không cao. So vi tai nan  do khách quan chi & müc 
tuong duang cüng ks', không giám, thit hai  ye nguô'i van con cao. Tai nan,  sir cô 
uy hip dn ATCT do chü quan vn con xày ra. 

- Vic thi Cong sfra chfta gói 7.000 t trén tuyn dix&ng st lam ành hu&ng 
dn gi& tàu di den tai  các ga dâu cuOi, giám chat luçmg djch vu 4n tãi hành 
khách, cüng nhu cong tác xép d cüa chü hang; phát sinh so toa xe dçr phông cap 
xêp tai  hai dâu tang và giàm nàng suât quay vông toa xc cho các Cong ty. 

- Cong tác giárn sat thirc hin nhirn vi duqc giao con chua chat chë, kip 
thOi, van cOn quên, sOt vic, nhãt là nhfthg vic cO thai gian thirc hin kéo dài. 

- Cong tác phông chng gian 1n thuoiig mai,  buôn lu, phông cMng cháy n 
din biên phtrc tap,  con có nhân vién du&ng sat tiép tay cho buôn 1u. 

III. Nhim viii, giãi pháp trQng tam cong tác 6 tháng cuôi nãm 2021: 

1. Ye lãnh dio thrc hin nhim viii chInh tr: 
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1.1. Nhim vi 1r9ng tam: 
1.1.1. Tp trung thc hin hoàn thành k hoch SXKD närn 2021 cüa Tng 

cong ty DSVN trên các m.t san xuât, uu tiên chü trçng den phic hôi kinh doanh vn 
tài khi djch COVID-19 dugc kiêm soát. Cap üy và ngu?ñ dirng dâu cap üy các khôi 
(d.c bit là các Cong ty co phãn vn tài) kh trixcing triên khai các giãi pháp, nhim 
vçi trong chircmg trinh hành dng thirc hin nghj quyêt 04-NQ/DU cüa Dãng ñy Tong 
cong ty v nâng cao nang lijc 4n tâi dung sat. Tiêp tjc rà soát, diêu chinh th%rc 
hin các bin pháp hqp l ti& kim chi phi nhAm dam bào an toàn tâi chmnh duy trI 
hoat dng SXKD, vic lam thu nhp cho NLD. 

1.1.2. Tip tiic trin khai các giài pháp d kim ch tai nn GTDS; không d 
xày ra tai nan nghiêm trQng do chü quan; hem chê tai nn do khách quan, phan dâu 
giàm so vói cüng kST  tr 5% tth len i cã 3 tiêu chi: sO vçi tai nn, so ngu?ii bj chét và 
so nguô'i b thuang. 

1.1.3. Tiêp tiic phi hçip vó'i UST ban QLVNN dê hoân thành thm djnh và 
trInh Thu tuàng ChInh phü phê duyt Phucing an can thiêt, cap bach ca câu 1i 
Tong cong ty DSVN giai doan  202 1-2025; Dê an quãn 1 KCHT DS quOc gia do 
Nha nuoc dâu til theo Nghi dinh 46/201 8/ND-CP va triên khai thuc hiên cac bucic 
tiêp theo sau khi dê an duçic phê duyt. Tiêp tiic phôi hcp vi cap thâm quyên dê 
giài quyêt kiên nghj cüa Tong cOng ty khi thirc hin Nghj djnh 65/201 8/ND-CP ye 
niên htn si'r ding phuang tin giao thông dithng sat và kê hoch chy tàu an sinh 
xãhôi. 

1.1.4. Hoàn thành cOng tác duy tu, bâo trI KCHT DS näm 2021, chng xóc 
läc trên các tuyen dung sat; chuân bj tot Cong tác phông chông ht bão và 
phrnmg an khäc phiic hu qua khi bäo 1Q xày ra. Rà soát, báo cáo kjp thai trng 
thai k thut cña KCHTDS vi các cap có thâm quyên. 

1.1.5. TIch crc báo cáo, d xut, giái trInh vi các cp có thm quyn có c 
chê tháo gi nhüng khó khàn, vuóng mac trong SXKD cüa Tong cong ty, dc bit 
là gói cho vay uu dãi 800 t' dông. 

1.1.6. Hoàn thãnh các cOng trInh thuc k hoch vn du tii cong nàm 2020 
dung tiên d và thai gian giãi ngân. Tiêp tiic phôi hqp vi các B ngành lien quan 
và các chü dâu tu (PMU Rail và Ban 85) dê triên khai thuc hiên các du an du tu 
kêt câu ht tang thuc gói 7.000 t dông. 

1.1.7. Triên khai xây dirng kê hoach SXKD Tng cong ty näm 2022 sat vói 
thçrc tiên trInh Uy ban QLVNN. Tiêp tiic sap xêp, rà soát lao dng ti các dan vj 
trrc thuc và cci quan Tong cOng ty. Tang cir&ng cOng tác giám sat thrc hin 
nhim v11 duçic giao, khOng de quên, sot vic. 

1.1.8. Lam t& cOng tác phông cMng djch Covid-19, khOng d djch bnh lay 
lan trong các dan v cüa Tong cong ty; chü dng trng phó vài tInh hInh djch bnh, 
darn bào thic hin tot các bin pháp cüa các da phucing, duy tn hot dng chy 
tàu thông suôt. 

1.2. Các chi tiêu cliü ylu: 

D dt dugc k hoach SXKD näm 2021 dã d ra và giao cho Ngi.nM dai  diên tai 
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các Cong ty CP cüa Tng cong ty biu quy& t?i Dai hi dng c dông, trong 6 tháng 
cuoi nãm toàn Tong cong ty phâi quyêt tam thirc hin dixçc các clii tiêu sau: 

1.2.1. Toàn Tdng cong ty hctp cng: San 1uçmg: 4.137,1 t' dng, b.ng 
115,4% so vôi c'àng ks', t'irclng thig 60,1% kê hoach  11am. Doanh thu: 3.805,5 t 
dông, bang 100,6% so vOi cüng k, tucing irng 57,7% kê ho.ch nàm. 

1.2.2. Cong tyMç: Doanh thu: 815,4 t' dông, bang 99,3% so vâi cüng ki, 
ti.rong 1rng 51,0% kê hoch nm. 

1.2.3. Các COng ty CF chiphO'i. 

a) KhO'i Vgn tái: Doanh thu: 1.430,2 t dng, bang 92,9% so vói cüng ki, 
trnYng üng 5 1,9% ké hoach  näm. 

b) Kh6i Quán lj, báo trI KCHT: Sãnliiçmg: 2.25 1,6 t dng, bng 125,6% so 
v&i cüng kr, tucing irng 58,1% ké hoch näm. Doanh thu: 1.900,2 t) dông, bang 
93,6% so vri cüng ks', tuo'ng üng 53,4% kê hoach  näm. 

c) Khi cOng nghip, cci k/il: Sn hrçxng: 31,2 t)i dng, bang 22,8% so vOi cüng 
ki, tuung i'rng 55,2% kê hoach 11am. Doanh thu: 51,1 t dOng, bang 53,4% so vói 
cüng kr, tixang irng 59% kê hoich nàm. 

1.3. Giáipháp tIirc hin: 

1.3.1. COng tyMç 

a) Diê'u hành GTVI cung cd'p thc kéo 

Thirc hin chInh sách giá, diêu chinh phrnmg pháp tInh giá diu hành GTVT, 
giá djch vi s1rc kéo và giá các djch vi1 M trçY lien quan mt cách linh hoat cho phü 
hqp vri thirc tê. 

Diu chinh Biêu do chy tâu tuyên Ha Ni- Thành ph H ChI Minh cho các 
doanh nghip kinh doanh 4n tãi dumg sat trong khi triên khai các gói thâu nâng 
cp dmmg sat 7000 t và chuân bj phuo'ng an tO chüc chy lai  tàu khách khi djch 
.duoc kiêm soát. 

Phi hcrp chat ch vói các Cong ty CP VTDS triên khai kjp thôi k hoach  chay 
1i các dOi tàu khách phü hçip luông hânh khách dê nâng cao san 1uçmg doanh thu, 
tang h so sü diing ch và giám chi phi. 

Dua ti da du may nhóm I ra 4n diing theo nhu cu 4n tâi. Tip ti1c dua du 
may vào sira chUa các cap dam bào tiên d; giám sat chat chë vic bat du may vào 
süa chüa theo km chy i gii han  trên. 

Các dcm vj lien quan pMi hçp chat  chë trong cOng tác d0 hang tai  tht cã cac 
ga dê giàm thô'i gian do d9ng toa Xe, lay xe cap xêp 1aj,  kjp thôi bO trI may dn 
dao phiic vi cong tác xêp dec. 

b) Kinh doanh kit cá'u hg tang khOng try'c tiêo lien quan din chciy tàu: 

Tip tiic phi hçp vâi các dun v có lien quan hoàn thin dir thão D an du lich 
sau khi có kiên cüa BQ GTVT; diêu chinh Dê cuung - dr toan clii tiêt phân mêm 
quan l KCHTDS dê trInh Ciic DSVN xem xét phé duyt và triên khai các bithc tip 
theo dCing quy djnlI. 
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Trong khi chi D an qun 1, sir diing vâ khai thác tài san KCHT DS quc gia 
theo Nghj djnh 46/201 8/ND-CP duçc phê duyt tiêp tic thirc hin rà soát, phn 1oi 
tâi san, chun bj phucing n khai thác, kinh doanh khi duçic giao tài san. Triên khai 
Dê an hoc huó'ng dan cüa cap có thâm quyên trong tnrông hçip Dê an dixcic phê 
'duyt hoc cap có thâm quyên hithng dan. 

Trin khai tip nhn h thng ban ye din tr; Nghiên ciru và d xut giâi pháp 
trin khai djch vçi bâo hiêm du ljch hành khách trén h thông ban ye din tCr (phôi 
hçip vói BIDV). 

c) Quán lj ngun vó'n st nghip kinh te' và tài san KCHTDS 

Phéd hçip vói các Cong ty hoàn thin h sa d giái ngân ngun vn SNKT 
diing han. Lp k hooch diu chinh nãm 2021 và xây dimg phuo'ng an giá diêu 
chinh näm 2021 trInh B Giao thông vn tâi. To chCrc do kiêm tra duing bang may 
EM 120 trên 6 tuyên dutmg sat. 

T chirc Hi nghj v cong tác bâo trI KCHTDS và Hi ngbj thng kt cong 
tác phông chông thiên tai nàm 2021, triên khai nhim vii phông chông thiên tai 
11am 2022; 

Tip tçic pMi hçip vth Ban QLDA du&ng sit, Ban QLDA 85 trong xây dirng 
phuang an to chirc thi công; ma diem thi công, diem chy chm và phong tOa khu 
gian phiic vçi thi cong gói 7000 ti'. 

Rà soát báo cáo kjp thôi trng thai k thi4t cüa KCHTDS v6i các cp có 
thâm quyên và dê xuât bin pháp khäç phiic dê dam bão ATCT. 

1.3.2. Các cong ty cáphâ'n có vn nhà nithc chipho'i 

Ngithi di din phn vn cüa TMg cong ty ti các dan vj: Chü dng, quyt 
lit trong chi dto triên khai các giái pháp de hoàn thánh nhim vii SXKD cüa dan 
vi theo nghj quyêt tii Di hi dông cO dông näm 2021: 

a) Van tái 

Tip t1ic thrc hin giãm s 1119'ng lao dng gián tip, b tr san xuât, lao 
dng lien quan den vn tái hành khách,...; thirc hin siêt chat các chi phi, khai thác 
các luOng tuyên, luông hang mâi, bô trI chy thu linh hot dê tang doanh thu; can 
nhäc vic chy lti mit sO tuyên tàu khách dja phtxang dê duy trI, dam bão có 
nguOn thu chi trâ cho NLD. Chuân bj sn sang nhan 1irc và ca sa vt chat d dáp 
t'rng nhu câu di 1i cüa nguôi dan djp nghi He và nghi Lê dam báo an toàn khi djch 
COVID-19 duoc kiêm soát. 

Chü dng theo dOi tinh hinh din bin djch C OVID- 19 d kjp thôi diu chinh 
tang, giãm giá ye kjp thai. Ap diing các chInh sách ban ye xa ngày, giãm giá theo 
cir ly, khách rnua ye tp the, ye khá' hôi, ye tIch diem cho hành khách mua ye Ca 
hai chiêu, diêu chinh giãm cvc  b giá ye mt so cung chng yang khách. Xây 
dimg chuang trInh ban ye giá ré cho hãnh khách. 

Rà soát d diu chinh giá cuac hgp l theo tInh hInh kinh th thj tri.rang, 
thuang xuyên theo döi nàm bat các thông tin thuang mi, chInh sách cüa các 
ngành nghê san xuât và các qui djnh cüa cci quan nhá nuó'c de dê ra các giái pháp 
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diu chinh 1ung hang, sü dicing hiu qua toa xe bang các chInh sách v giá cuàc. 

Phát trin các djch vii du cui (djch vii giá tr gia tang) d nâng cao cht 
1ircing phic vii, tang tInh canh  tranh vi các phrnmg thCrc 4n tâi khác, rihm nâng 
cao thj phân 4n tài. Co giãi pháp kinh doanh và khàc phic ton tai  d dy nhanh 
hiu qua vic to chüc dam nhn 4n tãi tcr kho den kho. 

Dy manh  khai thác hang hóa Lien 4n quc t, chü dng tim kim và khai 
thác nguôn hang xuât, nhp khâu 4n chuyên giüa Vit Nam - Trung Quôc và di 
các nuórc thir 3...khai thác tôi da näng 1irc chay tàu tuyên Dông - Tây. Vn chuyn 
các luông hang truyên thông nhu: apatit, tâu chuyên tuyên, Phân bón, Vt 1iu xây 
dirng, 1ucng thirc thiic phâm .. .dat san luqng theo kê hoach. 

Lam t& cong tác khám chüa, chinh bj toa,xe, dáp irng dü v s hxcing, chit 
lugng phucing tin vn diing, giám thiêu sr cô gay tr& ngi chy tàu, tri ngi 
thuang vi hang hóa. Phôi hcip hiu qua vó'i các dcm vi lien quan dê nâng cao t l 
tàu hang di den diing giô, dam bâo k' han  chuyên ch&. 

Tip ti1c thông tin quãng bá rng rãi v k hoach  chy tàu, các chInh sách 
giám giá dê hành khách di tàu dixcc biêt và sr diing phixcrng tin Dithng s.t. 

b) Quán lj, báo trI KCHTDS 

T chirc thrc hin Cong tác quàn 1, bão trI KCHT duing st 6 tháng cui 
2021 theo dung các quy dnh tai hçp dOng và các tiêu chuân, chat luçing hin 
hành; dam bào tuyt dôi an toàn chay tâu, tirng bithc nâng cao chat iurcmg cau 
du6ng. 

Thrc hin nghiêm tüc ch d trirc theo quy djnh tai  các Thông ttz quy dnh v 
cong tác phông chông thiên tai dê kjp thôi näm bat thông tin ye tirih hinh mua, bão 
và thit hai  KCHT (nêu co) và xây dirng phuo'ng an khàc phc hau  qua. 

Mi rng quan h vói các doanh nghip trong và ngoài da bàn d tIm kim c 
hi hoc lien danh thirc hin các cong trInh ngoài ngành; sü dyng hiu qua may 
móc thit bj hin có, dâu tu mói hçip 1 dê phát triên SXKD. 

Thc hin chat ch quy trInh kim soát ni bO,  giám ,sát hoat  dng doanh 
nghip, chü tr9ng cong tác quãn 1 chi phi trên tinh than tiêt kim, hçip 1 nhäm 
dam bào các chi tiêu lçii nhun, cO trc. 

c) Cóngnghip, ccrkhI 

Thirc hin nghiem các quy trmnh sira chüa, bào duOng và nghim thu san phm 
dê dam bão chat 1uçng tnrâc ichi dua vào khai thác dáp üng nhu câu v.n tâi. 

Chun hóa quy trInh san xuât, kim soát djnh müc trong san xut, dam bão 
hiu qua, tiêt kim chi phI, giám giá thânh, tao  1ci the trong kinh doanh, áp ding 
các tin b khoa h9c k5 thut vào phiic v1i SXKD nhàm nâng cao nng suât, chat 
luçing san phm. Kin toàn mô hInh to chuc, bO trI lao dng mt cách hçp 1 nhäm 
phát huy tôi da nãng lrc cüa tfrng ngui và hiu qua trong cong vic; 

Tiêp tiic hçip tác vii các dan vi d thrc hin mt s các san phm tiêu biu 
phiic vi dçr an 7000 t. Day manE  tiêp cn các dan vj 4n tài trong và ngoài 
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ngành xác djnh, 1ra chçn san xu.t các san phm theo nhu cu khách hang. Lien 
kt vâi các dun vj cong nghip trong linh vrc ngành nghê khác, dé khai thác các 
ngun san phâm mói phü hçip vói nAng içrc san xuât cüa Cong ty, da dng hóa 
phirung thüc kinh doanh (ban lé, hçTp tác, lien kêt .....). 

1.3.3. Các cong ty cdpha'n lien kIt 

Nguñ dai  din phn vn cüa Tng cong ty lam t& vai trô trong vic djnh 
hirrng doanh nghip theo milc tiêu dê ra nãm 2021 cüa Tong cong ty t?i  Dti hi 
dông Co dông cüa Cong ty. Chü dng, tIch circ tham gia vâo hot dng SXKD cüa 
don vj dé gop ph.n cing dun vj ma rng thi. truang, cling cô thuong hiu DSVN, sl'r 
diing hiu qua von cüa Tong cong ty dâu tu tai  doanh nghip và phãn clâu thug 
tn.r&ng ye cô tirc. 

1.3.4. An toàn GTDS và an ninh, qulc phOng 

Trin khai kjp thai, quyt lit, hiu qua các Chi thj, Nghj quyt, các van bàn 
chi do lien quan den dam bâo ATGT cüa các cap quail 1 và cüa Tong cong ty. 
Tp trung các ngüôn 1rc dê dam bào ATGTDS khi rnt d chy tàu tang trà lai; 
dam bâo an toàn các mt khi thi cong các cong trInh cüa gói 7000 tsr. Triên khai 
thi.rc hin các cOng vic lien quan den ATCT ti: Chi thi dc bit cüa BTV Dâng 
üy ye tiêp tVc  day mtnh thirc hin Nghi. quyêt so 07-NQ/DU cüa BCH Dãng b 
Tong cOng ty DSVN ye tang cirang sir lath do cña các cap üy dãng dôi vói cong 
tác dam bão TTATGTDS trong tinh hInh mói, Chuang trInh hành dng so 
1289/CTr-DS ye thirc hin Ngh quyêt 04-NQIDU cüa BCH Dàng b ye nâng cao 
näng lirc 4n tãi dithng sat, Quyêt di.nh  sO 358/QD-TTg, ngày 10/3/2020 cüa Thu 
ti.xó'ng Chinh phñ ye xóa bô lOi di tir ma. 

Di mói, linh hot và duy trI thuang xuyên cOng tác kim tra, giám sat dam 
bão ATGTDS bang các hInh thirc tr Tong cOng ty den các don vj co s&, nhäm gi 
nghiem k' luat, k cuung, nâng cao chat luqng, hiu lrc, hiu qua cOng tác kim 
tra, giám sat. 

Tip tiic rà soát, d nghj sira di, bè sung các van b lien quan dn cOng tác 
ATGTDS phü hçTp vai pháp lu.t. Chü tr9ng vic rà soát các quy djnh ni b cüa 
Tong cOng ty và cüa các dun vj dê kp thai thay the, sira dOi, bô sung cho phü hçp. 

Duy trI cong tác thuô'ng trirc, bâo trI phuang tin, thi& bi.  cü'u h, kha näng 
cu dng, san sang ung phó kjp thai, hiu qua khi có yêu câu. U'u tiên dâu tu, mua 
sAm, bO sung trang thiêt bj phic vi cong tác ciu h cho các tO cnn h trên cac 
tuyên duang sAt. 

Chü dng vói các dun vj lien quan và các dja phuung d tip tic th?c hin tot 
Nghj djnh 65/201 8/ND-CP cüa ChInh phü, trong do tp trung triên khai quyt lit 
hun các ni dung dugc nêu tai  Kê hoch 1 168/DS-KH, ngày 3 1/12/2020 và cOng 
diên so 16/DS-CD ngày 13/1/202 1 cüa Tong cong ty. 

Tip tçtc duy trI cong tác pMi hçip v6i các don v chüc nng, các cci quan 
truyên thông dôi mói và nâng cao hiu qua cong tác tuyen truyên, phO biOn, giáo 
ditc pháp 1ut y TTATGTDS; 
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Duy trI hot dng hiu qua cüa các Tiu ban ANTT-ATGT trên các tuyn 
DS; triên khai thrc hin có kêt qua Quy chê phôi hçip so 238/QCPH trong cong 
tác bâo dam ANTT, ATGTDS (gifa TCT- CiicDSVN- Ciic CSGT - Ciic Cành 
sat QLHC ye TTXH). Tang cuing cong tác tuyên truyên giáo dic quôc phông an 
ninh và thirc hin cong tác giáo dic quôc phông an ninh cho CBCNV, NLf) trong 
các co' quan, dan vj. 

PhOi hçip vth các 1%rc hrçmg chüc nãng cüa dja phuang kjp th?yi phôi hqp triên 
khai các kê hoch, phucng an dam bão ANTT, chông khüng bô, phông chông 
cháy no, chong buôn 1u và gian 1n th'iro'ng mti. 

1.3.5. Du tu'phát lñên 

Các cong trInh trin khai, nâng cp, cãi tto, süa chtra ththng ngang 2020 theo 
Quyêt djnh so 994/QD-TTg ngày 19/6/2014 cüa Thu tuóng ChInh phü: B Tài 
chinh dang dr kiên báo cáo Thu tung ChInh phü bô trI 104,039 t dê thanh toán 
cho các cong trInh dã thrc hin hoàn thành tir 11am 2017-2019 và tiêp tijc triên 
khai các cOng trInh theo chi do tai  van bàn sO 907/VPCP-CN, ngày 04/02/2021 
cña Thu tuóng ChInE phü. 

Dir an 0CC: ph& hçTp vói Ban Quán 1 dr an di.thng st lam thu tçic tiêp 
nhn bàn giao các hang mic hoàn thành theo dung quy djnh. 

Tip tçic phi hçip vâi các Ban quán 1 dçr an d trin khai các ni dung lien 
quandêndirán7000t. 

Trin khai các dir an du tu mói cüa näm 2021 theo dung Quy ch quàn 1 
hot dng dâu tu cüa Tong cOng ty ngay sau khi duçc phê duyt. 

1.3.6. Cacd'ulgidoanhnghip 

TIch c1rc ph& hcip vi U' ban QLVNN d xây dimg t?i trInh ChInh phü v 
Phuang an can thiêt, cap bach thçrc hin sap xêp, ca câu 1i Tong cOng ty DS\TN 
giai don 2021 - 2025. 

Tip tic rà soát, sira di van bàn lien quan nghj djnh 159/2020/ND-CP, ngày 
31/12/2020 cña ChInE phü ye quán 1 ngui giü chrc danE, chi'rc vi và nguôi dai 
din phân von nhà nithc tti doanh nghip. Nghiên ci'ru ban hành quy djnh thay the 
Quyet djnh 1486/QD-DS, ngày 18/1 0/20 16 ye vic ban hành quy djnh tam  thi ye 
quân 1 ngithi giU chirc danh ngui quán 1 và ngui giU chirc V11 lao dng quàn 
1 ti TOng cOng ty DSVN. 

1.3.7. Quán tr/ doanh nghip: 

Tip tiic hoàn thin, bao cáo, giài trInh Uy ban QLVNN d duqc phe duyt 
kê hoach và dâu tu phat triên näm 2021 cña COng ty Mc. 

Thirc hin ct giãm ti da chi phi cüa các dan vj trirc thuc, nht là tai  các 
Chi nhánh XNDM; rà soát 1i tat ca các khoàn chi ni b, thanhtoán khách hang 
d dam phán, thirc hin giãn thô'i han  thanh toán tir 1-3 tháng dôi vi các chi phi 
nhiên 1iu, vt tu, phii tüng..... 

TIch crc giâi trInh, báo cáo Thu tu&ng ChInh phü, cp có thm quyn d 
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dugc xem xét, h trçi gói vay uu dãi 800 t d có dông tiên, giãm bat khó khàn 
cho Tong cong ty. Thjc hin báo cáo giãn trá nçi dôi vâi các d? an vOn vay ODA, 
truang hçip can thiêt báo cáo ChInh phü de xem xét giài quyêt. 

Rà soát các tài san ngn han, dài han  không (hoc It) tham gia vào boat dng 
SXKD de báo cáo xin thanh 1, c câu 1i tài san, tang hiu qua sü ding Va mang 
1i doanh thu. Huy &ng các nguôn thu tr hoat dng SXKD, các khoân cong nq 
ngn han,  dài han, thu tiên cô tue nàm 2020 tü cac Cong ty cô phân dê phiic vt 
kp thai cho SXKD. Kiêm tra cong tác tài chInh, ké toán tai  các don vi ph thuc; 
tp trung 1p  báo cáo tài cbInh cüa Cong ty m và Báo cáo tài chInh hçrp nhât qu 
II, III nAm 2021. 

Ban hành K hoach giáo die, dào t?o  näm 2021 cüa Cong ty mc - Tng cong ty 
DSVN. Tng kt Dê an dào tto, phát triên nguôn nhân 1irc Tong cong ty DSVN giai 
doin 20 13-2020 và xay dmg Dê n dào t.o phát triên nguôn nhãn 1c giai do?n 
2021-2026. Tiêp tçic triên khai mi rng dôi tlxcYng sü diing phân mêm vn phông 
din tü E-office và chit k so theo kê hoach chuyên dôi so cüa Tong cong ty. 

Xem xét, t chirc giám sat tài chInh di vâimt s doanh nghip, dan vj; tp 
trung giám sat và chi dao  nguôi 4i din phân von tai  các cong ty vn tái khi thirc 
hin các nhóm giãi pháp, nhim vii trong chixcing trInh hành dng thrc hin nghj 
quyêt dê phiic hôi vn tâi hành khách trong giai doan"bInh tFnthng mai"; xêp loai, 
dánh giá Nguôi dai  din phân von tai  các cong ty cô phân có von gop cüa Tong 
côngty DSVNnàm 2021. 

Barn sat k hoach SXKD và k hoach Truyn thông 2021 d trin khai thirc 
hin mt cách hiu qua cong tác truyên thông. Phôi hcp cht vói Hang phim Tài lieu 

Khoa h9c Trung uang dê san xuât b phim tài lieu ye DS\TN. 

1.3.8. Khoa hQc cong ngh và hcip tác quO'c tê'l 

Tip tiic pMi hp giái quyt các cong vic lien quan den dê xuât Dir an cüa 
Tong cong ty DS Han Quôc (KORAIL) xin tài trçi cüa ChInh phü Han QuOc, dé Y 

xuât Dir an cüa Truang Cao dãng DS xin tài trçi cüa Ca quan Hgp tác QuOc tê 
Nhât Bàn JICA, Duang sat quOc gia Italia (FS) ye triên khai các gói dào tao,  hqp 
tác vOi Ngân hang phát triên châu A (ADB) ye dánh giá mac d tin nhim tin 
ding và von vay cho dir an mua dâu may, hqp tác vói DS DOng Nht Bàn ye d 
xuât chuyên giao xe DM[1 dà qua sa dng, tâ vet  si tong hp & tà vet  go da qua 
xu l, lap dt may choi game tai  nhà ga, triên khai thu nghim han nhit nhôm 
cüa Pandrol, sü diing tà vçt nhân tao,  dir an mua dâu may..... 

T chac don tip, lam vic vai các doàn khách dn tim hiu co hi hqp tác vói 
Tong cong ty; hoàn thin thu tçic lam the APEC cüa TOng cOng ty, hoàn tat thu tiic 
cho các doàn di cOng tác, hc tp nuâc ngoài (các khóa hc online). Hoàn thành thu 
tiic cho các hpc viên cüa Tong cong ty tham di.r các khóa dào tao tai Nht Ban, An 
DO, Han Qu&. Chun b nOi dung và tham dr các Hi ng tn1c tuyën. To chac trin 
khai các hoat dng huâng irng ngày Môi tnrng dixmg sat 5/11. Then khai dánh giá, 
to chüc trao "Giâi thu&ng sang tao  DSVN 20 19-2020". 

1.3.9. Các do vjsy'nghip: 
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Trung tam Y te' DS. Tang cithng cong tác phông cMng djch theo müa, nht 
là djch phát sinh trong müa mua bão. Chuân b dü Ca so thuOc, boa chit, sin sang 
dp djch và khäc ph1ic hu qua lU 1iit. Dc bit là cong tác phông cMng djch 
COVID- 19 trong toàn ngânh dam bào an toàn ch.y tàu và can b nhân viên trong 
ngành; triên khai các hot dng truyên thông. ye phông chông djch, bàn d 
"Chung song an toàn vth COVID-19 trong ngành ththng sAt". 

Tru'ôi'zg Cao dng DS: Tng k& nAm hQc 2021; xây dimg và trin khai thirc 
hin kê hoach nAm h9c 2022; Thc hin tr kiêm dnh chat lucmg giáo dçtc nghê 
nghip nAm 2021; To chirc các hoat  dng k nim ngày nhà giáo Vit Nam 
20/11/2021. 

Các Ban quán i5 c4 an DS. Thçrc hin tt chirc nàng nhirn v dam bão ding 
quy dijnh trong quân l, tix van giàm sat các cong trmnh, d an do Tong cong ty giao. 

1.3.10. V cong tácphOng chO'ng djch Covid-19: 

f) lam t& cOng tác phông cMng dch Covid-19, không dê dch bnh lay lan 
trong các dan vj cüa Tong cong ty, các dan vi can chi:i dng thijc hin các nghiêm 
các bin pháp phông chông djch cüa các dja phuang qui dnh. 

Thirc hin rà soát, tng hqp, tham khâo, rut kinh nghim, bt sung phuang an 
irng phó, xây dirng kjch bàn, hoàn chinh phucrng an tôi uu chung, lam co s dê 
huóng d.n các dan vi thirc hin khi xãy ra tInh huông, dam bão chy tàu thông suôt. 

Xây drng ch d báo cao, tMng kê cp nht kjp thôi theo djnh k' cac tru?mg 
hçip, các khu vrc có có dch, cflng nhu vic theo dOi tiêm vAc xin cho CBCNV 
duxng sAt. 

Các dc,n vi thành 1p Di xung kjch vôi nông cot làcác can b, doàn viên có 
näng lirc, nhit tInh, nang dng và dam báo suxc khôe dê diêu dng, bô sung cho 
các khu virc thiêu lao dng do bj cách ly khi can thiêt. 

Các dan vj chü dung  lien h cp có thm quyn và chInh quyn các dja 
phuang no'i có du'mg sAt di qua, dê ngh ho trçl uu tiên và nhanh chóng nhât Co 
the tiêp cn vOi vic tiêm vAc xin phông ngüa Covid-19 cho CBCNV. 

2. Nhim vi cong tác xây dijng Bang và lãnh do các doàn the qun chüng: 

Nhim vy trQng tam: Cp üy các cp tp trung t chüc ph bin, h9c tap, 
quán trit các quy djnh, huàng dan, nghip vu cong tác xây dçrng Dâng cüa Trung 
uang ye thirc hin Diêu l Dàng sau Dti hi khóa XIII. 

2.1. Cong tác chmnh frj, tw tu'ó'ng 

- D.y mnh các hoat dng tuyên truyn, t chrc các hot dng nhân k nirn 
các ngày iê 1n cüa dat nuóc; 75 nAm ngày truyên thông ngânh Du&ng sAt 
(21/10/1956 - 21/10/2021). 

- Tip tic thirc hin ké ho?ch so 02-KHJDU, ngày 07/01/2021 cüa DUDS v 
vic t cht'rc các l&p bOi duOiig l lun chmnh trj cho dãng viên mói, quân ching uu 
tü kt np clang (trong diêu kiin  dch Covid dugc kiêm soát). 



- Tip tc nrn bt tInh hinh du lun xã hi, djnh huó'ng tu tu&ng trong can bO, 
dãng viên, NLD, tao  si..r dông thun cao, giü vthig sir on djnh chInh trj trong toàn 
Tong cong ty. 

- Báo cáo tng kt cong tác xay dmg Dâng v các m.t côngtác: chInh trj, tix 
turng, 1 lun, dao  drc và dan 4n, thng cu&ng quan h mt thiêt giia Dãng vâi 
quân chiing, NLD. 

2.2. Cong tdc tá c/the, can bO 

- Thtrc hin t& cong tác dánh giá can b, b sung qui hoach  can b nàm 2021; 
Cong tác dào tao,  bôi duong, si dung can b theo quy djnh; Chi dao  các c s& dãng 
i trong doanh nghip dã thoái hét von nhà nuâc lam thu tic chuyên ye dja phuong 

sinh hoat. 

- Chi dao  gilt nghiêm kr crnmg, k 1ut cüa Bang, thçrc hin t& các quy dnh 
ye quán l dáng vien, phát huy tInh guong mâu cüa can b, dàng viên truóc hét là 
nguñ dimg dâu cap üy, co quan, doân the; ngn chn, day lüi s1r suy thoái ye tu 
tithng chIah trj, dao  düc, lé,i sng, nhü'ng biu hin "tir din bin", "t chuyn hóa" 
trong ni b. Khãc phitc các ton tai  khuyêt diem trong nàm 2020, tiêp tic thirc hin 
cong tác co câu lai  Tong cong ty; dôi mdi, nâng cao chat hrçmg và hiu qua cong 
tác xây dirng Bang, gän vi qua trmnh cci câu lai  doanh nghip. 

- Tip tiic có các bin pháp cii th thirc hin "Câi tin và nâng cao cht luçing 
sinh hoat chi be"  và "Nâng cao näng l?c  lAnh  dao  và sirc chiên dâu cüa to chi'rc co 
si dâng" thçrc hin theo Nghj quyêt TW4 khóa XII. Thirc hin Chi thj so 28-. 
CT/TW, ngày 21/01/2019 cüa Ban BI thu và Ké hoach so 69-KH/DUK, ngày 
04/4/20 19 cüa Ban Thu&ng V11 Bang ñy Khôi DNTW ye nâng cao chat h.rçng kêt 
nap dàng viên và rà soát, sang 19c, dua nhuiig dãng viên không con dü tu cách ra 
khOi Bang. 

- Tang cuOng kim tra, huóng dk nghip vçi cong tác xây dimg dãng O cci s&. 

- T chüc vic kim dim, dánh giá, phân '°ai  tO chuc dáng và dãng vien nàm 
2021; khen thumg to chuc dáng và dâng viên näm 2021. 

- Kin toàn cp üy co si theo quy dnh Trung uong; sua di b sung các van 
ban lien quan cong tác can b. 

- Tng hcip d nghj d nghj tng Huy hiu Bang, phát the dáng viên, xét k& 
nap dang viên và chuyên dâng vien dr bj thánh chInh thüc; thirc hin thuOng xuyên 
nghip v cOng tác Dâng. 

- Phi hcip v&i các ban hçp nht trong vic thng kt cOng tác xây dmg Bang 
näm 2021. 

2.3. Jông tdc kim Era, giám sat 

Cp ur, Uy ban kim tra các cp trong toàn Bang b T6ng cOng ty DSYN 
barn sat chuong trInh, kê hoach  kiêm tra, giám sat 11am 2021 dê l.p kê hoach  thijc 
hin c11 the trong qu III và IV/202 i, can tp trung kiêm tra, giám sat: 

- Viêc lânh dao,  chi  dao  và thic hin nhim vii chinh trj cña don v trong nám. 
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- Vic t chtrc trin khai thirc hin các Clii th, Nghi quy& cüa cp üy cp trên; 
tang cung Cong tác giám sat theo chuyên dê. 

- Vic quail trit Nghj quyt di hi vâ xây dimg chuoiig trinh hành dng 
thirc hin nghj quyêt di hi dâng các cap nhim k3r 2020 -2025. 

- Vic länh dao,  chi  d?o  cong tác phông, chng tham nhQng, lang phi. 

- Uy ban Kim tra các cp t chüc thrc hin KTGS theo Diki 32 Diu l Dang. 

2.4. Cong tác Dan vçmn 

- DM mâi phiiung thirc 1h do cüa các cp üy dãng di v&i Cuc 4n dng 
"Ngriñ Vit Nam mi tiên dung hang Vit Nam"; day mnh cong tác thông tin, 
tuyên truyên dê can b dáng viên, NLD nhn th(rc day dü hcm ye trách nhim, 
quyên lçii doi vi vic sir diing hang hóa trong nuâc; có nhiêu giãi pháp quâng bá 
tiêp thj các san phâm, djch vi cüa Dithng sat; Tang cu&ng hcip tác vâi các doanh 
nghip trong nixác nhäm nâng cao nàng suât lao dng, chat luçing djch v11, san 
phâm, tang sirc canh  tranh trong thj trithng vn tái. 

- Tiêp tic vn dng CNVLD tham gia xây dmg van hóa doanh nghip. 

- Quán trit, ph bin, trin khai dng b, quy& lit các ni dung thçrc hin 
Nghj quyêt chuyên dê so 04-NQ/DU "Vê nâng cao näng lrc 4n tâi dix?mg sat" 
cüa Ban Chap hành Dãng b Tong cOng ty DSVN. 

- Tiêp tic chi do quail trit các chü truong cüa Trung ucng và Dng üy 
KhOi ye xây dmrng QCDC O co sO; tuyên truyên và hithng dan thirc hin Nghj dnh 
149/2018/ND-CP. Phát huy vai trô cüa các to chüc doàn the trong don vj, doanh 
nghip tham gia gop xây dmrng Dâng, xây d%rng doanh nghip; mi rng quyên 
lam chü cüa can b, viên chüc, NLD trong vic tham gia phân bin, giám sat di 
vi vic tu duO'ng, rèn luyn do dirc, lôi sOng cUa ngiRii dmmg dâu, can b chü 
chôt và can b, dàng viên trong don vj, doanh nghip. 

2.5. Ldnh dçxo các doàn 1h quln cháng 

2.5.1. Cóngdoàn 
- Cong doàn các c.p t chuc hi ngh so kt hoat dng 6 tháng du näm 

2021; triên khai nhim vi 6 tháng cuOi näm 2021; trong do tp trung diêu chinh 
các ni dung phôi hçp hot dng giüa cong doàn và chuyên mOn các cap phü hcip 
v6i tinh hmnh, diên biên djch bnh tai  dja phuong. 

- Các cp cong doàn theo dOi vic trin khai thrc hin các kin nghj dã duçic 
chuyên mOn trá 1i. Cong doân DSVN phôi hcTp vth chuyên mOn to chuc HQi hj 
dôi tho?i cap Ngành trong trixig h?p  can thiêt. Day mnh các hoat dng tix vn 
pháp lut cüa Cong doàn DSVN tren trang web và các hInh thirc khác. 

- Ph& hçTp vO'i chuyën mOn tip tiic quan tam h trg vã to diu kin chàm lo 
di sOng, thu nhp, vic lam; tiêp tiic triên khai vich tr khan cap cho doàn 
vien, NW bj ãnh huOng bi djch Covid -19 theo Quyêt djnh cüa TOng Lien doàn 
LDVN; vn dng DV, NW tich crc tham gia dóng gop üng h Qu vác-xin 
phông chông covid cüa ChInh phü; ho trg con CNVCLD có hoàn cánh khó khan 
nhp h9c các trurng Di h9c, Cao dàng nàm hpc 2020 - 2021. 
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- T chüc trin khai các hoat dng chãm lo, cãi thin diu kin lam viéc, sinh 
hot cho NLD dc bit dip  Têt nguyen dan 2022; tiêp tic thitc hin Chirong trinh 
"Cap lá yêu thuang". 

- EMy minh các hoat  dng tuyên truyn, tt chüc các hoat dng nhan k nim 
92 nãm ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 - 2817/2021),75 näm 
ngây truyên thông ngành Du&ng sat (21/10/1956 - 21/10/1921). Dàng k, thirc 
hin cong trmnh cong doân theo Kê hoch lien tjch giOa Ban Thu&ng vçi Cong 
doân DSVN và Tong Giám doe Tong cong ty DSVN. 

- Quán trit, pM bin, trin khai Nghj quyt chuyên d s 04-NQ/DU "V 
nâng cao nàng 1irc vn tài throng sat" cüa Ban Chap hành Dâng b Tong cOng ty 
DSVN; triên khai Nghj quyêt ye "Nâng cao chat luçng di ngü can b cong doàn 
giai doan 2021 - 2025" ; Kê hoch to chirc D.i hi cong doàn các cap, tiên ti Dti 
hi Cong doàn DS\TN lan thur XVI. 

- T churc lap Mi duO'ng ngbip vui can b cOng doàn khu vre Hu - Dà 
Nng; Sài Gôn; Hi tháo chuyên dê khOi các dan vj quàn l kêt câu h. tang; bôi 
duông kiên thurc ye thuong luçmg, xây drng TULDTT cho di ngü can b cong 
doàn mt so khu virc; to chüc Hi thi "Can b cOng doàn giói ngành DuOng sat 
nàm 2021" và phôi hgp to chure, vn dng NLD tharn gia cuc thi "TIm hiêu B 
Lut lao dng 2019". 

- Tin hành diu tra ca sO hành chInh nàm 2021; Thirc hin gim sat th chi'rc, 
cá nhân can b cOng doàn; kiêm tra chuyên dê cong tác quãn l, sà diing tài chInh 
cOng doàn; kiêm tra hot dng cong doàn các dan vj. Tong kêt khen thuâng 
DSVN cho các tp the, cá nhân có thành tIch trong cong tác tài chInh giai doan 
2017-2020. 

- Dánh giá tng kt các chu'o'ng trInh, k hoach, hoat  dng n5m 2021; xây 
dçrng chuang trInh näm 2022. Cong tac châm diem dánh giá, xêp loai,  thi dua, 
khen thu&ng hoat  dng cOng doàn các cap. 

2.5.2. Doàn Thanh niên 

- Hu&ng dan, don dc Doàn thanh niên các dan vj trin khai chuang trInh 
hành dng thirc hin Nghj quyêt Dti hi Dâng các cap. 

- Chi dto các cp b Doàn tip tuic v.n dng và phát huy t& vai trô xung 
kIch cüa thanh niên trong thi dua, dam nhn thirc hin cOng trinh thanh then, tham 
gia các khâu yêu, vic khó; trong thure hin phuong châm kinh doanh, phic vi 
khách hang cüa TOng cOng ty, dc bit là cOng tác dam bâo ATGTDS. 

- Tiêp tiic dy manh  nghien curu, di mai, irng dçing KHCN mai, phat huy có 
hiu qua vai trô cüa Ban Khoa h9c k thuat  tré các cap, tIch circ tham gia hien k 
dóng gop cac giài pháp, tuàng dt phá nhàm nâng cao nang suât, hiu qua 
SXKD, nang lirc canh  tranh cüa TOng cOng ty; tO chure Lê trao Giài thu&ng Sang 
tao DSYN 2019, 2020. 

- Tp trung eác giãi pháp d nâng cao cht luçmg ti chi.'rc ca sO doàn, trtthc 
mat can tp trung nâng cao chat lu'ng di ngü can b doàn ca sO; thirc hin t& 
cOng tác quy hoach, tao  nguOn can b Doàn các cap, xay dirng các ni dung chun 

\ 
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bj phiic vii Dti hi Doàn các cp nhim k' 2022 - 2027; hixóng dn các hoat  dng 
phong trào i co s& sat vth thirc tin don vj và nhu cu cüa f)VTN; lam tt cong 
tác Doàn tham gia xây dirng Dãng. 

- Tang cuông cong tác tuyên tmyn, nâng cao tinh than trách nhim, không 
1 là chü quan den 1 00% can b doàn viên thanh niên trong cong tác phông chng 
dch bnh Covid-19, dé ra các giãi pháp ho trçl SXKD trong giai doan "bInh 
thithng m6i". 

- T chirc chin djch Thanh niên tInh nguyen He 2021 (cánh giâi dithng 
ngang, phiic vçi khách hang,...); triên khai các hoat  dng chäm sóc, giáo dçic TNND 
he näm 2021, to churc tuân den an clap nghia, uOng nithc nhâ nguôn trong dip  k 
nim 74 nàm ngày Thuong binh lit s5. 

- Huó'ng dan, bi dixô'ng kin thirc cho can b doàn viên thanh niên các clan vj 
tric thuc theo hInh thirc phà hçip, dê phic v cOng tác chuân bj Dai  hi Don 
thanh niên các cap nhim k' 2022 — 2027. 

- T chirc Hi thi tuyên truyn mang non Thiu nhi bào v Duông st nàm 
2021 tai  mt so da phuong là diem nóng nhât ye t nn ném dat dá, chat ban len 
tàu, mat cap 4t tix, thiêt bj dithng sat,... 

IV. To chfrc thirc hiên: 

1. Các dng chI Uy viên BCH theo nhim vii dixgc phân cOng trên t&ng lTnh 
virc và don vj phu trách, chi dao  quyêt lit các to chirc quán trit, triên khai thirc 
hin tot Nghj quyêt nay. 

2. Các ban tham mini giüp Dãng üy, Hi dông thãnh viên, Ban Diu hành, 
can cir chirc näng, nhim vii dm7c giao, có trách nhim tham mini cho lãnh dao 
Tong cong ty trin khai thrc hin Nghj quyêt nay, theo diing qui djnh cüa Dieu l 
Dáng và pháp lut cüa Nhà n'iric; khân truong ban hành hoc trInh cap có thâm 
quyn phê duyt, hoc trInh Dàng üy, lãnh dao  Tong cOng ty van bàn don dôc, 
nhc nh& các don vi triên khai thirc hin có hiu qua các nhim vi dixçic giao theo 
qui djnh. 

3. Các don vj, t chüc, cá nhân can ci'r chIrc nàng, nhim vi.i ducc giao chju 
trách nhim quán trit và to chüc thirc hin nghiêm tüc Nghj quyêt nay. 

Noi nhân: 

- BTV, UBKT Dáng iXy Khi DNTW (d b/c); 
- Ban Can sir dâng UBQLVNN ti DN (dê b/c); 
- Các die üy viên: BCH, UBKT Dãng Uy TCT; 
- Các die TVHDTV, Ban TGE) TCT DSVN; 
- Cong doàn, Doàn TN DSVN; 
- Các ban TCT DSVN; 
- Các to chtirc dàng trirc thuc; 
- Luu VT.DT. 

T/M BAN CHAP HNH 
PHOBITHIJ 

Dng S5? Mnh 
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