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PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  

ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

*** 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải 

Đường sắt Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 có những thuận lợi, khó khăn 

sau: 

1. Thuận lợi: 

 Tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định, nhiều lĩnh vực có sự tăng 

trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đảng, Nhà 

nước luôn quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển thông qua việc hoàn thiện 

cơ chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Luật Đường sắt đã được sửa đổi, phù hợp 

với tình hình thực tiễn; một số dự án đầu tư cho ngành Đường sắt đã được hoàn 

thành, góp phần làm tăng năng lực kinh doanh vận tải trên các tuyến. 

Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ 

phần từ tháng 02 năm 2016, tổ chức bộ máy của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị 

trong Công ty được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ 

chức mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty dần thích 

ứng với môi trường mới, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và giữ vững 

phẩm chất của người công nhân Đường sắt, đồng thuận trong hành động.  

2. Khó khăn: 

Nền kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, những diễn biến phức tạp tại 

biển Đông, chính sách mậu biên của Trung Quốc,… có tác động trực tiếp đến sự 

phát triển của Đất nước nói chung và của ngành Đường sắt nói riêng. Thị trường 

vận tải nội địa có sự cạnh tranh gay gắt giữa các phương thức vận tải. Một số hàng 

hóa truyền thống của ngành Đường sắt (như hóa chất, xi măng, phân bón…) có xu 

hướng sụt giảm. 

Thiên tai, sự cố môi trường, các nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt, 

đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt. Có những thời kỳ, 

giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào của sản xuất biến động theo chiều hướng gia tăng, 

đã ảnh hưởng không nhỏ tới giá thành vận tải.  
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Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đường sắt nói chung, phương tiện vận tải của Công ty 

nói riêng vẫn còn ở tình trạng yếu kém, lạc hậu; lực lượng lao động của Công ty 

mặc dù đông nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, đó là những tác động 

làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa cao, sản phẩm của Công ty 

kém sức cạnh tranh với các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy, hàng không 

và các doanh nghiệp có sản phẩm tương tự.  

Quá trình triển khai sắp xếp tổ chức, thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp 

trong Tổng công ty Đường sắt Vệt Nam gặp một số khó khăn, vướng mắc; trong 

nửa đầu nhiệm kỳ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty có nhiều biến động, đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn 

Đảng bộ. 

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, toàn Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, 

đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

Công ty lần thứ III với những kết quả như sau: 

I. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong cả nhiệm kỳ được nêu 

ở các Phụ lục 01, 02.  

Tổng doanh thu SXKD: năm 2016 giảm 22,5%,  năm 2017 tăng 3,4%, năm 

2018 tăng 11,9%, năm 2019 tăng 1,3% so với năm trước đó; tính bình quân trong 4 

năm kể từ khi cổ phần hóa (CPH) không có tăng trưởng, tính bình quân 3 năm 

2017- 2019 tăng trưởng  5,5%/năm. Lợi nhuận sau thuế: năm 2016 đạt 3,012 tỷ; 

năm 2017 đạt (-) 87,767 tỉ đồng (lỗ); năm 2018 đạt 2,841 tỉ đồng; năm 2019 đạt 

13,892 tỉ đồng. Hằng năm đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 

Nhà nước.  

Như vậy, trừ việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, các chỉ tiêu khác chưa đạt 

mức Nghị quyết Đại hội Công ty lần thứ III đề ra cho nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

1. Sản xuất kinh doanh vận tải 

Doanh thu vận tải: năm 2016 giảm 22,5%,  năm 2017 tăng 3,7%, năm 2018  

tăng 9,4%, năm 2019 tăng trưởng 0,12% so với năm trước; tính bình quân 3 năm 

2017- 2019 tăng trưởng  4,4%/năm. Tỷ trọng doanh thu vận tải so với tổng doanh 

thu qua các năm là: năm 2015 là 68%, năm 2016 là 89,6%, năm 2017 là 90%, năm 

2018 là 88%, năm 2019 là 87%. Tỷ trọng doanh thu vận tải hàng hóa so với doanh 

thu vận tải: năm 2015 là 45,3%, năm 2016 là 38,5%, năm 2017 là 39,6%, năm 2018 

là 38,7%, năm 2019 là 39,1%.  

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải: năm 2018 tăng trưởng 10%, năm 2019 tăng 

43,6% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu hỗ trợ vận tải so với tổng doanh thu:  

năm 2017 là 4,3%; năm 2018 là 4,2%; năm 2019 là 6%. 

So với năm đầu nhiệm kỳ, các năm tiếp theo doanh thu vận tải hàng hóa có xu 

thế sụt giảm, nhưng đã chững lại ở 2 năm cuối nhiệm kỳ. Tỷ trọng doanh thu hỗ trợ 

vận tải có xu thế tăng vào năm cuối nhiệm kỳ (chỉ tính 3 năm 2017 – 2019). 

1.1. Sản xuất kinh doanh vận tải hành khách  

1.1.1. Kết quả SXKD vận tải hành khách được thể hiện trong các Phụ lục số 

01, 03, 04, 05,06. Qua đó cho thấy:  
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a) Về sản lượng và doanh thu : các đoàn tàu chạy suốt trên tuyến Thống Nhất 

(Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh) chiếm tỷ trọng cao nhất, riêng doanh thu luôn 

chiếm trên 70% qua suốt 5 năm; các đoàn tàu khu đoạn thì tuyến Hà Nội – Lào Cai, 

Hà Nội – Vinh – Đồng Hới chiếm tỷ trọng cao ; tuyến Hà Nội – Lào Cai có xu thế 

giảm dần do bị cạnh tranh mạnh của vận tải ô tô trên đường bộ cao tốc; các tuyến 

Hà Nội đi Quán Triều, Đồng Đăng, Yên Viên đi Hạ Long, chiếm tỷ trọng rất nhỏ và 

có xu thế giảm. 

Sản lượng hành khách đi tàu Thống Nhất có chiều hướng giảm dần qua các 

năm, tuy nhiên doanh thu các năm 2018, 2019 tương đối ổn định do đã đưa 134 toa 

xe đóng mới, nâng cấp vào vận dụng .  

Mặc dù, còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì chạy thường 

xuyên đôi tàu khách Liên vận quốc tế (LVQT) MR1/2; phối hợp với Đường sắt Trung 

Quốc thực hiện nhiều giải pháp trong vận chuyển hành khách nên công tác LVQT đảm 

bảo ổn định. Trong 5 năm đã vận chuyển được trên 230 nghìn lượt hành khách, doanh 

thu đạt 36,7 tỷ đồng (chi tiết xem Phụ lục 06). 

b) Trong 5 năm qua đã đa dạng phương thức bán vé cho khách hàng, trong đó 

các phương thức bán vé qua các ứng dụng tin học ngày càng chiếm ưu thế - các 

phương thức này vừa mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng vừa tiết kiệm chi phí. 

 Đã quan tâm phát triển hệ thống đại lý bán vé, số lượng đại lý có xu thế mở 

rộng. 

c) Phương thức cho thuê nguyên toa để vận chuyển hành khách đang có xu 

thế giảm. 

1.1.2. Các giải pháp chủ yếu đã thực hiện:  

a) Phương tiện và trang thiết bị:  

Sau 15 năm không đóng mới toa xe khách, các năm 2017 – 2019, Công ty đã 

đóng mới 60 toa xe; hoán cải, nâng cấp 74 toa xe với chất lượng tương đương như 

toa xe đóng mới, nâng tỉ trọng toa xe chất lượng cao chiếm 30% số lượng  toa xe 

khách của Công ty. Vật tư, thiết bị phục vụ trên toa xe như (chăn, ga, gối, đệm 

giường, hệ thống giặt là ...) được đầu tư thay mới hàng năm. Thiết bị vệ sinh Chodai 

trên toa xe sau một thời gian sử dụng không phù hợp, đến nay đã cơ bản được thay 

thế. Thiết bị điều hòa trên toa xe được đại tu, nâng cấp, sửa chữa nên chất lượng đã 

có nhiều tiến bộ, ít hư hỏng đột xuất dọc đường. 

b) Chất lượng dịch vụ: 

  Đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác bán vé, tiếp thị: ban hành Qui 

trình chăm sóc khách hàng, Qui chế hoa hồng môi giới; nâng cao hiệu quả chăm sóc 

khách hàng thông qua tổng đài 19000109, Hotline của Công ty; mở rộng và phát 

triển thêm các phương thức bán vé thông qua: Website (xây dựng thêm trang Web 

vetauonline.vn); ứng dụng trên điện thoại thông minh (qua ứng dụng của các đối tác 

Momo,VnPay,Viettel, Vimo...); tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý bán vé tàu hỏa 

(đến năm 2019 có 45 đại lý, tăng 15 đại lý so với cùng kỳ năm 2018). Tham gia hội 

chợ Du lịch quốc tế, ký thỏa thuận hợp tác với các Hiệp hội du lịch trong đó có 

chính sách kích cầu đối với các đơn vị du lịch, đặc biệt là trong thời gian thấp điểm; 

kịp thời đăng tin bài quảng bá hình ảnh các sản phẩm mới, nổi bật, các chính sách 

của Công ty lên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, Fanpage của Công 

ty. Triển khai một số chính sách bán vé trong mùa thấp điểm, như: điều chỉnh chính 
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sách giá vé linh hoạt theo mùa vụ, ngày đầu tuần, cuối tuần; chính sách giá vé khứ 

hồi, chính sách bán vé khách hàng thân thiết ( từ tháng 9/2019 đến nay đã có trên 

9.000 khách hàng đăng ký)… Triển khai áp dụng giá vé toa xe đóng mới cao hơn từ 

5% đến 10% so với toa xe cũ, ngoài ra có áp dụng thêm đối với các chỗ có vị trí 

thuận lợi trong toa xe, giá giường VIP… Thực hiện việc ký hợp đồng vận chuyển 

hành khách nguyên toa xe ổn định có chỗ lâu dài với các Công ty có nhu cầu mua 

vé phục vụ hành khách đi lại bằng phương tiện đường sắt trên các tuyến Hà Nội – 

Lào Cai, Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Huế. Chủ động tìm kiếm khách hàng để ký hợp 

đồng vận chuyển tập thể trên các đoàn tàu với hành trình riêng theo nhu cầu của 

khách hàng. 

Công ty và một số đơn vị trực thuộc đã tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng giao 

tiếp cho đội ngũ Tiếp viên trên tàu. Công tác phục vụ trên tàu, dưới ga có chuyển 

biến tiến bộ về kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ, vệ sinh toa xe, chất lượng suất 

ăn, bảo vệ tài sản cho hành khách,... được xã hội ghi nhận.  

Các phòng ban tham mưu, các chi nhánh trong Công ty đã tích cực tìm kiếm, 

tiếp cận khách hàng, các đối tác để mở rộng thị trường, phát triển các kênh bán 

hàng, công tác chăm sóc khách hàng được triển khai thực hiện bài bản hơn. 

Hằng năm, Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xây 

dựng Biểu đồ chạy tầu và phương án bán vé phù hợp với nhu cầu đi lại của hành 

khách trên các tuyến theo từng giai đoạn. Theo dõi mật độ hành khách đi tàu thực tế 

hàng ngày để cắt nối xe, lập tàu đảm bảo hiệu suất sử dụng chỗ, đảm bảo suất thu 

bình quân đoàn tàu đạt trên điểm hòa vốn; tổ chức quay chung, quay nhanh toa xe, 

vận dụng các ram chạy tàu Thống Nhất để chạy thêm các tàu khu đoạn; dừng chạy 

các đoàn tàu vắng khách, chỉ chạy duy trì 01 đoàn tàu phục vụ an sinh xã hội trên 

các khu đoạn Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội – Quán triều, Yên Viên - Hạ Long; tổ 

chức thêm các đoàn tàu khách chạy suốt đến các địa điểm du lịch theo yêu cầu thuê 

trọn gói đoàn tàu của khách hàng. Các giải pháp này đã góp phần tiết giảm chi phí 

đáng kể. 

1.2. Sản xuất kinh doanh vận tải hàng hoá  

1.2.1. Kết quả SXKD vận tải hàng hóa được thể hiện trong các Phụ lục số 01, 

07, 08, 09, 10, 11. Qua đó cho thấy:  

a) Sau năm 2015 sản lượng doanh thu vận chuyển hàng hoá sụt giảm nghiêm 

trọng, đặc biệt là sau sự cố sập cầu Ghềnh ngày 20/3/2016. Lượng hàng hoá trên 

tuyến Bắc – Nam giảm mạnh. Các luồng hàng truyền thống có xu hướng sụt giảm 

như: Apatit, phân bón, xi măng, than ...   

b) Công ty đã khai thác thêm những sản phẩm mới, đa dạng phương thức tổ 

chức vận chuyển hàng hóa để bù đắp sự sụt giảm của các sản phẩm truyền thống, 

ngăn chặn được sự sụt giảm tỷ trọng thu hàng hóa vào 2 năm cuối nhiệm kỳ : tỷ 

trọng sản lượng và doanh thu tàu chuyên tuyến tăng dần hàng năm ; sản lượng và 

doanh thu vận chuyển container, vận chuyển từ kho tới kho và hàng LVQT có sự 

tăng trưởng; tăng tỷ trọng vận tải hàng hóa nguyên toa kéo theo tàu khách; tăng 

cường vận chuyển hàng lẻ .  

1.2.2. Các giải pháp chủ yếu đã thực hiện:  
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Công ty chủ động ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Hóa Chất Việt 

Nam, Tổng Công ty xi măng Vicem, Tổng Công ty Thép Việt Nam... để xác định 

đối tác chiến lược, cùng nhau hợp tác giữ ổn định các luồng hàng có khối lượng lớn. 

Công ty đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Cục 

đường sắt Côn Minh – Trung Quốc và một số khách hàng khác ở trong và ngoài 

nước để duy trì nguồn hàng LVQT, đẩy mạnh kết nối chạy tàu hàng LVQT vận 

chuyển đi các nước thứ ba qua Trung Quốc, tăng cường vận chuyển hàng LVQT 

bằng container. Trong vận tải hàng hóa LVQT, lượng hàng nhập giảm, lượng hàng 

xuất tăng mạnh - nhất là tại cửa khẩu Lào Cai (chi tiết xem Phụ lục 10,11) . 

Tiếp thị tìm kiếm các nguồn hàng mới, như: quặng xỉ từ Xuân Giao đi các ga 

Thịnh Châu, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Trung Giã....; cát từ Mậu A đi Việt Trì; kính từ 

Ninh Bình đi các ga Núi Thành, Hố Nai, Sóng Thần; bia vận chuyển từ Hương 

Thuỷ đi Vinh.  

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác chạy tàu chuyên tuyến Bắc 

– Nam, như: từng bước rút ngắn hành trình chạy tàu, chạy các đôi tàu chở container 

(điển hình là chạy tàu H9/10 từ Yên Viên đi Sóng Thần hành trình 40 giờ, sau thời 

gian chạy thử, hiện nay Công ty đang tổ chức chạy thường xuyên 07 đôi/tuần); áp 

dụng phương thức đấu giá trên mạng tin học Egov; hợp tác với Công ty ICD Tân 

Cảng vận chuyển container lạnh; chạy các đôi tàu chuyên tuyến Đông – Tây; hợp 

tác với một số chủ hàng để đầu tư kho, bãi, thiết bị xếp dỡ...  

Để phát triển phương thức vận chuyển từ kho đến kho Công ty đã ký hợp đồng 

với một số đối tác để thực hiện: vận chuyển trọn gói hàng bưu điện cho Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam và Tập đoàn viễn thông Quân đội Vietel; hàng phân bón cho 

Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao; mặt hàng kính cho Công ty CP Đầu 

tư xây dựng đô thị Phương Đông... 

Công ty đã tổ chức điều hành giá cước hợp lý, giá cước đã bám sát thị trường 

và được thị trường chấp nhận, đã có chính sách khuyến khích khách hàng vận 

chuyển hàng tận dụng chiều trả rỗng toa xe. 

Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng toa xe chở hàng, đã đưa vào khai thác 

250 toa xe đóng mới loại M chở container, góp phần nâng cao sản lượng vận 

chuyển. 

Tăng cường ứng dụng phần mềm quản trị lõi hàng hóa, cải cách các thủ tục 

hành chính, giảm bớt các chi phí bất hợp lý cho khách hàng; triển khai các giải pháp 

hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu khách hàng, bước đầu được khách 

hàng ghi nhận; phối hợp tốt với Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn trong việc 

dùng chung toa xe tàu hàng chuyên tuyến. 

Đề xuất Tổng Công ty ĐSVN cho phép khai thác các đường nhánh Xi măng 

Bỉm Sơn và Hoàng Mai; hợp tác Công ty ICD Tân Cảng Sóng Thần để đầu tư xây 

dựng bãi hàng ở ga Bình Thuận và Sóng Thần; chủ động đầu tư kho, bãi hàng tại ga 

Yên Viên để phục vụ  trung chuyển hàng hóa thông qua ga. 

Phối hợp với Trung tâm ĐHVT để tận dụng tối đa tấn số và chiều dài đoàn 

nhằm tăng hiệu quả kinh doanh; đôn đốc xếp dỡ, giảm thời gian quay vòng toa xe. 

1.3. Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Xác định đây là một lĩnh vực kinh doanh rất có tiềm năng nên trong nhiệm kỳ 

vừa qua, Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vốn và cơ chế để các đơn vị 

khai thác những lợi thế về cơ sở vật chất, lao động hiện có, phát triển các loại hình 
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dịch vụ hỗ trợ, góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập 

cho người lao động.  

Năm 2015 các Xí nghiệp Đầu máy vẫn đang trực thuộc Công ty nên doanh thu 

dịch vụ ngoài vận tải cao do Công ty đảm nhiệm công tác sửa chữa đầu máy, cho 

thuê sức kéo... nhưng sang năm 2016 khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô 

hình Công ty cổ phần, các Xí nghiệp đầu máy chuyển về Tổng Công ty, các cơ chế 

SXKD của Công ty chưa hoàn thiện nên doanh thu dịch vụ giảm mạnh (trong những 

năm này doanh thu dịch vụ vẫn được tính chung cả doanh thu nội bộ).  

Từ năm 2017 trở lại đây với sự quan tâm đầu tư của Công ty và sự nỗ lực cố 

gắng của các Chi nhánh trực thuộc nên doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng dần 

từng năm (xem Phụ lục 02).  

Trong vận tải hàng hóa, Công ty đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển trọn gói từ kho 

đến kho, tăng dịch vụ vận tải hai đầu. Về mặt tổ chức, đã sắp xếp lại để thành lập 

Chi nhánh Dịch vụ vận tải Đa phương thức, tạo ra đầu mối chuyên môn hóa triển 

khai chủ trương này. Đã đầu tư 30 container để vận chuyển hàng trên tuyến Bắc - 

Nam, hoán cải 43 container hiện có của Công ty để vận chuyển cát, xi măng. Từ 

tháng 6/2019, tổ chức khai thác đoàn tàu hàng hành trình 40 giờ chuyên vận chuyển 

container trên tuyến Yên Viên – Sóng Thần (tàu H9/10) theo phương thức vận 

chuyển trọn gói từ kho – kho, thu hút được luồng hàng mới; đến hết năm 2019 đã tổ 

chức chạy được 272 chuyến (trong đó chiều số lẻ 138 chuyến, số chẵn 134 chuyến), 

doanh thu 65,114 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng doanh thu vận tải hàng hóa năm 2019; 

từ ngày 09/12/2019 đến nay khai thác với tần suất 07 đôi/tuần.  

Trong vận tải hành khách, đã triển khai các hình thức đưa vé tận nhà, bán vé 

đến tận điểm du lịch (có ô tô đưa đón hai đầu), kinh doanh, phục vụ ăn uống hoặc 

đặc sản vùng miền trên tàu và tại các địa điểm kinh doanh, từ tháng 8/2019 Công ty 

triển khai nhận vận chuyển hàng lẻ để tận dụng nguồn lực dư thừa trên các đoàn tàu 

khách (nhân lực, chỗ trống) theo phương thức “từ nhà đến nhà” thông qua chương 

trình phần mềm trên Website Harapost (từ ngày 01/8/2019 đến 31/12/2019 doanh 

thu vận chuyển hàng hóa qua Harapost đạt bình quân trên 2 tỷ đồng/1 tháng). 

2. Công tác quản lý vận dụng, sửa chữa toa xe 

Đã chủ động cân đối kế hoạch sửa chữa toa xe, không để toa xe nợ cấp sửa 

chữa, tập trung sửa chữa những chủng loại toa xe theo nhu cầu của thị trường. Đối 

với toa xe hàng, chỉ sửa chữa những toa xe có nhu cầu vận dụng, hiệu quả kinh tế 

cao. Trong các năm 2018, 2019, Công ty đã đảm nhiệm toàn bộ việc sửa chữa toa 

xe không thuê đơn vị ngoài nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao đời sống lao động 

việc làm cho người lao động (kết quả cụ thể xem Phụ lục 12). 

Khi tổ chức của Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ 

phần, Công ty đã tiến hành xây dựng lại các quy trình sửa chữa toa xe, đã ban hành 

04 quy trình sửa chữa toa xe, đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình khám chữa 

chỉnh bị toa xe, sửa chữa điều hòa không khí, máy phát điện. Nhằm nâng cao chất 

lượng sửa chữa toa xe và kiểm soát chi phí sửa chữa, Công ty đã ban hành Quy định 

nhiệm vụ trách nhiệm và phạm vi công việc của nghiệm thu viên. 

Công ty đã ký với các Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, Ratraco Quy chế 

phối hợp quản lý, sửa chữa vận dụng, giao tiếp toa xe hàng giữa các công ty. 
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Trước và trong các đợt vận tải cao điểm, Công ty đều tăng cường thực hiện các 

biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phương tiện, giảm thiểu các trở ngại phát sinh.  

Công ty luôn quan tâm chỉ đạo Chi nhánh toa xe Hà Nội thực hiện các giải pháp 

nâng cao chất lượng sửa chữa, vận dụng máy phát điện, nhờ vậy góp phần nâng cao 

chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời đã làm tốt công tác tiết kiệm nhiên liệu – 

các năm gần đây mức tiêu hao nhiên liệu năm sau giảm hơn năm trước. 

3. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh, quốc phòng 

3.1. Công tác đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường sắt: 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở tất cả các cấp trong Công ty đã triển khai 

thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và Tổng công ty ĐSVN 

về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Nghị quyết 07-NQ/ĐU 

ngày 02/4/2018 của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới đã được Tổng Giám đốc Công ty 

triển khai bằng Chương trình hành động số 1126/CTr-VTHN; sau một năm thực 

hiện, Đảng ủy Công ty đã sơ kết, xác định nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.  

Công ty luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý 

thức đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt (ATGTĐS) cho người dân và 

CBCNV; tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật để nâng cao nghiệp vụ và trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan đơn vị; thực hiện nhiều hình thức kiểm tra hiện trường, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy trình, quy phạm đe 

dọa an toàn vận tải... 5 năm qua, Công ty không để xẩy ra các vụ tai nạn chạy tàu có 

tính chất đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiệm trọng do chủ quan gây ra.  

Tuy vậy công tác ATGTĐS vẫn chưa thực sự vững chắc, sự cố chạy tàu do chủ 

quan còn tăng chủ yếu là do chất lượng toa xe, trong cả nhiệm kỳ còn để xảy ra 06 vụ 

tai nạn ít nghiêm trọng do chủ quan; sự cố, vi phạm, trở ngại chạy tàu bình quân hàng 

năm tăng 27,8% (so với nhiệm kỳ II; trong hầu hết thời gian của nhiệm kỳ này Công 

ty chỉ chịu trách nhiệm về sự cố tàu khách) - không đạt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 

là giảm 10% sự cố. Kết quả cụ thể xem tại Phụ lục 13. 

3.2. Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng: 

Các đơn vị trong Công ty đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan chức năng, kịp 

thời phối hợp triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh, chống 

khủng bố, phòng chống cháy nổ, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Lực lượng 

bảo vệ chuyên ngành từ Công ty đến các đơn vị thường xuyên quan tâm đến công 

tác kiểm tra, phòng ngừa, nên đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn 

lậu, gian lận thương mại, bán hàng rong, tệ ném đất đá lên tàu, ăn cắp tư trang hành 

lý của khách đi tàu, vật tư, thiết bị đường sắt…Thực hiện nhiều biện pháp giữ gìn 

an ninh trật tự trên tàu, dưới ga và biện pháp chống tiêu cực trong nội bộ CBCNV 

có hành vi như: bao khách, bao hàng, bán nhiên liệu trái phép. Vì vậy trong nhiệm 

kỳ qua tình hình an ninh trật tự trong địa bàn Công ty luôn được được giữ vững. 

Công tác phòng cháy, chữa cháy triển khai thực hiện theo đúng phương án đã 

được cơ quan chức năng phê duyệt. Không để xảy ra sự cố cháy, nổ tại các kho 

hàng, trụ sở làm việc.  

4. Công tác quản trị doanh nghiệp 

4.1. Công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
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4.1.1. Thực hiện công tác cổ phần hoá và sắp xếp lại các doanh nghiệp theo Đề 

án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015: 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 13/3/2014 và Chỉ thị số 07-CT/ĐU 

ngày 8/4/2015 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về thực hiện “Đề án tái cơ cấu 

Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012-2015”, trong năm 2015, Công ty Vận tải đường 

sắt Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

thực hiện SXKD vận tải đường sắt bao gồm cả quản lý sức kéo; sau khi bàn giao 

nhiệm vụ quản lý sức kéo về Tổng công ty ĐSVN, Công ty chuyển đổi sang mô 

hình công ty cổ phần. Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty được tổ chức vào ngày 

18/01/2016. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 

28/01/2016, hoàn thành tiến độ kế hoạch cổ phần hóa Công ty theo lộ trình của Bộ 

GTVT và Tổng công ty ĐSVN đã phê duyệt. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa 

(CPH), Công ty đã kịp thời tham mưu báo cáo với cấp trên để giải quyết vướng mắc 

liên quan đến chế độ của người lao động và điểu chỉnh cơ cấu vốn điều lệ. Ngay sau 

Đại hội cổ đông, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thay đổi phương 

thức quản trị Công ty cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Tập trung ổn định tổ 

chức, cán bộ, lao động từ Công ty đến các Chi nhánh; xây dựng và ban hành các 

quy chế quản lý nội bộ... 

4.1.2. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy của Công ty, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực sau CPH: 

Tại thời điểm 01/02/2016, Công ty có: 15 chi nhánh trực thuộc, 08 phòng tham 

mưu chuyên môn nghiệp vụ. 

Tại thời điểm 01/02/2016, Công ty có: 15 chi nhánh trực thuộc, 08 phòng tham 

mưu chuyên môn nghiệp vụ. 

Trong các năm 2016, 2017, Công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy: đã thành 

lập phòng Điều độ vận tải và Trung tâm kinh doanh vận tải đa phương thức; điều 

chuyển và sáp nhập một số bộ phận trực tiếp của các Chi nhánh, như: nâng cấp 08 

trạm vận tải có khối lượng vận chuyển lớn thành Trung tâm kinh doanh vận tải, sáp 

nhập một số trạm vận tải đường sắt; bố trí lại các Trạm khám chữa toa xe, giảm 05 

trạm KCTX theo phương án thống nhất trong Tổng công ty ĐSVN. Đến đầu năm 

2018, Công ty có 09 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 01 Trung tâm kinh doanh vận 

tải; 15 Chi nhánh trực thuộc.  

Trước thực trạng một số tồn tại, khiếm khuyết về tổ chức bộ máy, về chất lượng 

lao động đã bộc lộ, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD, Đảng ủy Công ty đã có chủ 

trương định hướng để giải quyết vấn đề này, nổi bật là: Kết luận số 05-KL/ĐU ngày 

07/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 

16/01/2018, Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 14/01/2019, Nghị quyết số 15-NQ/ĐU 

ngày 26/4/2019. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị đã nghiêm 

túc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công ty, kết quả đạt 

được như sau: 

a) Về sắp xếp tổ chức: 

Năm 2018: Đã thành lập Chi nhánh Dịch vụ Vận tải đa phương thức trên cơ sở 

tổ chức lại Trung tâm KDVT đa phương thức; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của 

các phòng: Điều độ vận tải, Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Quản lý phương tiện, 

Kế hoạch đầu tư cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn SXKD của Công ty. 
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Năm 2019: Giảm 03 Chi nhánh Vận tải đường sắt (VTĐS) gồm Chi nhánh 

VTĐS Bắc Giang, Đồng Hới, Yên Bái; thành lập phòng Kinh doanh vận tải trên cơ 

sở sáp nhập phòng Kinh doanh, phòng Điều độ vận tải và bộ phận điều độ phòng 

CNTT; chuyển đổi Trung tâm vận tải Đường sắt thành các Trạm Vận tải Đường sắt; 

tiến hành kiện toàn đội ngũ nghiệm thu viên và ban hành quy định về nhiệm vụ, 

trách nhiệm và phạm vi công việc của nghiệm thu viên.  

Đến nay, Công ty có 08 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 13 Chi nhánh trực thuộc. 

b) Về tinh giảm lao động: 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục thực hiện công tác tinh giảm lao động. 

Kết quả : Năm 2016 giảm 75 lao động, năm 2017 giảm 294 lao động, năm 2018 

giảm 320 lao động, năm 2019 giảm 236 lao động. Tổng số lao động giảm đến ngày 

31/12/2019 là: 925 người. Số lao động của Công ty thời điểm 31/12/2019 là: 4.122 

người. Quá trình sắp xếp, tinh giảm bộ máy, lao động được tiến hành theo đúng các 

quy định, mang lại hiệu quả rõ rệt trong tiết kiệm chi phí SXKD. Từ đầu năm 2016 

đến nay, Công ty đã giảm được 124 định biên gián tiếp đạt 19,3% (Nghị quyết: 

Phấn đấu giảm 20% định biên gián tiếp vào năm 2020) 

c) Các cấp uỷ đảng đã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hàng năm các cấp uỷ đảng đều thực hiện tốt công tác 

Quy hoạch, đào tạo cán bộ từ cơ sở đến Công ty. Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã 

đào tạo và đào tạo lại và nâng cao trình độ cho hầu hết các chức danh lãnh đạo chủ 

chốt của các đơn vị về kiến thức kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần, mở 

nhiều lớp đào tạo cho nhân viên đi tàu, thư ký khách hoá vận về phương pháp kiểm 

soát vé bằng máy, bán vé điện tử, quản trị hàng hoá theo hướng chuyên nghiệp dưới 

nhiều hình thức khác nhau như học tập trung, học qua mạng Internet... 

4.1.3. Các lĩnh vực quản trị khác: 

a) Công tác Kế hoạch - Đầu tư: 

Hàng năm sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Nghị quyết, 

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch SXKD, Ban điều hành đã khẩn 

trương giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, ban hành Kế hoạch sửa 

chữa lớn tài sản cố định, Kế hoạch sử dụng lao động và tổ chức chỉ đạo triển khai 

thực hiện. Hàng tháng, quý, căn cứ tình hình biến động của luồng khách, luồng 

hàng và sự biến động của thị trường vận tải, Công ty đã chủ động điều chỉnh các chỉ 

tiêu và đề ra các giải pháp để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kể từ năm 

2019, sau khi Quy chế sản xuất kinh doanh được sửa đổi, công tác lập, tổ chức kế 

hoạch SXKD có những bước tiến bộ. 

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, 

công tác quản lý dự án đầu tư còn nhiều tồn tại đã được đoàn kiểm tra người đại 

diện phần vốn chỉ ra. Từ năm 2018, một số tồn tại trong quản lý, triển khai các dự 

án đầu tư từng bước được khắc phục, chất lượng quản lý dự án đã có những chuyển 

biến. Hàng năm, Công ty đã đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình xây 

dựng cơ bản, tổ chức triển khai các dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khấu hao, đầu 

tư phát triển... trong đó đã quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các dự án đóng mới, cải tạo, 

nâng cấp toa xe khách; đóng mới toa xe Mc chở Container, toa xe H, kịp thời đưa 

toa xe ra vận dụng để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của khách hàng. Công ty đang kêu gọi đầu tư toa xe từ nguồn xã hội hóa theo đúng 
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quy định của pháp luật nhằm gia tăng chất lượng phương tiện của Công ty và thay 

thế các toa xe đã hết niên hạn sử dụng. Các dự án đầu tư đóng mới, nâng cấp toa xe 

đã phát huy hiệu quả trong hoạt động SXKD. 

Để nâng cao chất lượng mua sắm vật tư, phụ tùng, Công ty đã sửa đổi hoàn 

thiện Quy chế về mua sắm vật tư, phụ tùng, nhờ vậy công tác này đã có sự tiến bộ, 

Công ty đã tổ chức mua sắm tập trung một số mặt hàng vật tư phụ tùng thiết yếu có 

số lượng lớn cho các chi nhánh toa xe, đồng thời phân cấp và giao cho các đơn vị tự 

tổ chức mua sắm những vật tư phụ tùng nhỏ lẻ nhằm đảm bảo cho các chi nhánh 

chủ động trong sản xuất và giảm chi phí đầu vào. 

b) Công tác quản lý tài chính:  

Các nghiệp vụ quản lý tài chính được thực hiện đúng quy định, được các đoàn 

thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá tình hình quản lý tài 

chính của Công ty về cơ bản tuân thủ các qui định của pháp luật. Kiểm soát chặt 

chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chi hợp lý, hợp lệ, tiết kiệm góp phần làm cho 

SXKD của Công ty dần đi vào ổn định, 3 trong 4 năm hoạt động trong mô hình 

công ty cổ phần đã có lợi nhuận đạt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đã sửa 

đổi, bổ sung Quy chế tài chính Công ty, ban hành quy chế Hoa hồng môi giới, quy 

định về quản lý công nợ. Đã thanh lý 787 toa xe đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, 

không có nhu cầu sử dụng, hết niên hạn sử dụng (theo quy định của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP) thu về hơn 71 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn 

đầu tư. Phân bổ và sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, thực hiện đầu tư tài chính, 

bình quân hàng năm thu về từ hoạt động này trên 10 tỷ đồng. 

c) Công tác khoa học công nghệ, môi trường:  

Từ năm 2016 đến nay, trong toàn Công ty đã thực hiện 03 đề tài cấp Công ty, 

08 đề tài cấp chi nhánh; có 562 sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần làm giảm chi 

phí trong sản xuất, nâng cao chất lượng công tác, tăng nguồn thu, nâng cao an toàn 

toàn, giảm thiểu các sự cố tai nạn trở ngại chạy tàu. Công ty đã nghiên cứu, tổ chức 

chạy thử nghiệm thành công và đưa vào khai thác thường xuyên các đoàn tàu hàng 

chạy nhanh trên tuyến Yên Viên - Sóng Thần vận chuyển container (tàu H9/H10), 

mang lại hiệu quả kinh doanh cao.  

Đã đầu tư một số công trình bảo vệ môi trường tại Chi nhánh toa xe Hà Nội, 

Chi nhánh toa xe Hàng, Toa xe Vinh như hệ thống xử lý khói thải, hệ thống xử lý 

nước thải ... 

4.2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

quy chế quản lý nội bộ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

4.2.1. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

a) Công ty và các Chi nhánh thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và ban hành 

Quy chế dân chủ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm đều tổ chức Hội 

nghị người lao động từ cấp bộ phận đến cấp Công ty, thông qua diễn đàn Hội nghị, 

người sử dụng lao động và người lao động đã trực tiếp đối thoại, thảo luận, cùng tập 

trung trí tuệ xây dựng Nội quy, Thỏa ước lao động và các quy chế quản lý nội bộ; 

người lao động được tham gia công tác quản lý và thực hiện quyền giám sát, kiểm tra 

đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp quản lý SXKD của Công ty và đơn vị. 

Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua trong toàn Công ty không để xảy ra các vụ khiếu 



11 

 

kiện đông người, vượt cấp; các chế độ chính sách của người lao động luôn được các 

cấp thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng quy định. 

b) Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ: 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã quan tâm đến việc xây dựng ban hành và 

tổ chức triển khai vận hành hệ thống quy chế, quy định nội bộ. Hệ thống quy chế, 

quy định của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc công khai, dân chủ - một số 

quy chế, quy định trong quá trình xây dựng đã lấy ý kiến tham gia đóng góp của các 

đơn vị trực thuộc. Từ năm 2018, Công ty quan tâm hơn đến việc rà soát, bổ sung, 

ban hành mới các quy chế, quy định để phù hợp với quy định pháp luật và những 

yêu cầu của thực tiễn. 

Tuy vậy, còn một số đơn vị chưa quan tâm rà soát hoặc tham gia ý kiến xây 

dựng hoàn thiện quy chế nội bộ; một số quy chế, quy định chất lượng chưa cao; còn 

một bộ phận người lao động chưa nghiêm túc thực hiện các quy định, việc xử lý vi 

phạm trong công tác này chưa được quan tâm. 

Hiện tại hệ thống quy chế, quy định của Công ty gồm 117 Quy chế, quy định 

(45 Quy chế, 69 Quy định, 01 Nội quy lao động, 01 Thỏa ước lao động tập thể và 

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty).  

4.2.2. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 

Từ Công ty đến các đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện văn hóa doanh 

nghiệp. Công ty đã quan tâm đến xây dựng hình ảnh nhận diện Công ty thông qua 

logo, trang web, fanpage, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng 

cường các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; từng bước xây dựng 

nếp sống văn hóa trong giao tiếp, trong sinh hoạt. 

Tuy vậy, một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh chỉ đạo để tạo ra bước chuyển biến 

lớn trong đơn vị và toàn Công ty; Công ty chưa cụ thể hóa bộ tiêu chí văn hóa 

doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở Công ty. 

5. Công tác chăm lo đời sống người lao động và an sinh xã hội 

Công ty luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao 

động. Ngoại trừ năm 2016, các năm còn lại mức thu nhập của người lao động đều 

tăng so với năm trước nhưng vẫn không đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội của 

Công ty đã đề ra (tăng 8% hàng năm). Cụ thể xem Phụ lục 02. 

Chế độ chính sách đối với người lao động cũng luôn được Công ty triển khai 

thực hiện theo đúng quy định. Hàng năm căn cứ vào các chính sách của Nhà nước 

Công ty đã tiến hành nâng bậc lương, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, đóng 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chi trả trợ cấp thôi việc và 

các chế độ khác đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

Để hỗ trợ người lao động khi tự nguyện chấm dứt Hợp đồng lao động trước 

thời hạn, Tổng Giám đốc Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn động viên cán bộ, 

người lao động công ty xây dựng Quỹ hỗ trợ và Quy chế hỗ trợ người lao động khi 

thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn. Sau khi phát động đã có 

100% các đơn vị tham gia đóng góp với số tiền trên 1 tỷ 690 triệu đồng, đến 

31/9/2018 Công ty đã chi trả hỗ trợ cho 93 người với số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng, 

chuyển hơn 340 triệu đồng nhập Quỹ xã hội của Công ty. 
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Công tác đảm bảo an sinh xã hội đã được Công ty thường xuyên thực hiện. 

Mặc dù chưa được Nhà nước bù lỗ nhưng Công ty vẫn duy trì chạy các mác tàu 

phục vụ công tác an sinh xã hội. Thực hiện giảm giá vé cho các đối tượng được 

hưởng chế độ chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước, ngoài ra Công ty còn 

thực hiện giảm giá vé cho đối tượng sinh viên và trẻ em.  

Công tác từ thiện xã hội đã được Công ty và các đơn vị quan tâm thực hiện, 

trong thời gian qua đã vận động quyên góp được 102 thùng quần áo để ủng hộ đồng 

bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tặng 500 vỏ chăn, 200 áo ấm đồng phục, 3000 

quyển vở, 3200 bút bi cho học sinh Tiểu học tại Yên Bái và Hà Giang. Hưởng ứng 

chương trình áo ấm mùa đông cho em với kinh phí 47 triệu đồng. Đóng góp 150 

triệu xây dựng cầu treo tại tỉnh Yên Bái. Vận động quyên góp ủng hộ "Nghĩa tình 

Biên giới hải đảo", ủng hộ chung tay góp sức bảo vệ biển đảo quê hương, xây dựng 

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hàng trăm triệu đồng. 

II. Kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng  

1. Công tác xây dựng đảng 

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:  

Các cấp uỷ Đảng đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy 

mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan 

điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng 

viên. Việc tuyên truyền, giáo dục được thực hiện thông qua sinh hoạt chuyên đề, 

sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và các đoàn thể, qua các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị, qua trang Web của Công ty, các phương tiện khác của cơ 

sở, qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, văn hóa, văn nghệ… 

Cấp ủy Đảng từ Công ty đến cơ sở thường xuyên quan tâm tổ chức học tập quán 

triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Tỷ lệ cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên tham gia học tập cao; sau học tập 100% lãnh đạo chủ chốt 

Công ty và các đơn vị đã viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân.  

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, các cấp uỷ Đảng đã xây dựng và triển khai 

thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng các 

cấp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào trong thực tiễn hoạt động của đơn vị.  

Đảng ủy Công ty đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối 

tượng thuộc các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN (thực hiện nhiệm 

vụ Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN giao), kết quả cụ thể: bồi dưỡng lý luận chính trị 

cho 493 đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp đảng cho 768 quần chúng ưu tú. Trong 

cả nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã cử 38 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng dành 

cho đảng viên mới, 20 học viên tham gia lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp 

đảng, 61 học viên tham gia lớp trung cấp chính trị; 04 học viên tham gia học cao 

cấp lý luận chính trị.  

Trong các năm 2018, 2019, các cấp ủy đảng thường xuyên duy trì, cải tiến 

nâng cao chất lượng công tác giao ban tư tưởng ở các khu vực, ở các đơn vị trực 

tiếp SXKD, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc nẩy sinh trong tư tưởng 

của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức và 

bước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Đảng uỷ Công ty và một số cấp 
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ủy cơ sở còn chưa kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nẩy sinh tư tưởng của 

cán bộ, đảng viên, công nhân viên. 

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã thường xuyên thực hiện việc kiện 

toàn mô hình tổ chức đảng các cấp cho phù hợp với tổ chức chuyên môn. Đã bàn giao 

4 đảng bộ Chi nhánh về Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN (3 chi nhánh đầu máy và Chi 

nhánh xe lửa Gia Lâm); giải thể 3 đảng bộ cơ sở; thành lập mới 01 chi bộ cơ sở. 

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Công ty đã ban hành Quy chế 

làm việc của BCH Đảng bộ, Quy định về quản lý công tác tổ chức cán bộ, Quy chế 

về mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công 

ty, Phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH. Trong nhiệm kỳ, đã ban hành Quy định 

về quản lý nguồn kinh phí dành cho hoạt động công tác đảng và nhiều văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; sửa đổi, điều chỉnh Quy định về quản 

lý công tác tổ chức cán bộ (trong nhiệm kỳ đã xem xét sửa đổi, bổ sung 04 lần); kịp 

thời điều chỉnh Phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH cho phù hợp với tình hình. 

 Quan tâm bố trí cán bộ làm công tác Đảng, Đoàn Thanh niên theo đúng tinh 

thần Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27/4/2015 của Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN, 

bố trí cán bộ kiêm nhiệm hợp lý, tạo dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu trong công tác xây dựng đảng. Hàng năm các cấp ủy đều thực hiện 

công tác quy hoạch cán bộ - đặc biệt là các năm 2018, 2019 đã đổi mới phương 

pháp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn công 

tác quy hoạch với đưa số cán bộ có nhu cầu sử dụng trước mắt đi đào tạo, gắn kết 

quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với việc điều chỉnh quy hoạch, nhờ vậy đã 

góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ. Trong cả nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công ty 

đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 117 cán bộ diện Đảng ủy Công ty quản lý, kiện toàn 07 

ủy viên BCH; cấp ủy cơ sở đã kiện toàn 17 cấp ủy và 06 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.  

Đảng ủy Công ty tiếp tục cụ thể hóa các quy định của cấp trên về nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng bằng những hướng dẫn 

phù hợp với tình hình các cơ sở đảng – nhất là ở những đơn vị có nhiều đảng viên 

nghỉ tạm hoãn Hợp đồng lao động. Trong các năm 2018, 2019, Đảng ủy Công ty đã 

quan tâm chấn chỉnh nâng cao chất lượng thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng 

đảng ở một số đơn vị. Ở hầu hết các cơ sở đảng đã duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, 

sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức 

đảng và đảng viên hàng năm: Tổ chức cơ sở đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên đạt bình quân hàng năm là 88,6% (Nghị quyết đề ra là 60%); đảng viên xếp 

loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân hàng năm là 95,8%  (Nghị quyết 

đề ra là 80%). (xem chi tiết tại Phụ lục 14).  

Toàn Đảng bộ tập trung phát triển đảng viên mới ở những đơn vị có tỷ lệ đảng viên 

thấp. Trong cả nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã xem xét, bồi dưỡng kết nạp được 230 đảng 

viên mới, đạt 92 % so với Nghị quyết (Nghị quyết Đại hội là 250 đảng viên). 

Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng, nhờ vậy đã đảm bảo giữ vững ổn định trong toàn Đảng bộ. 

Tồn tại: Trong các năm 2016, 2017, tiến độ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 

hàng năm chưa bám sát quy  định của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; có thời điểm 

việc bổ nhiệm, điều động cán bộ chưa theo đúng Quy định quản lý tổ chức cán bộ của 
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Đảng ủy Công ty. Công tác bồi dưỡng đào tạo chưa tốt dẫn đến thực trạng thiếu 

nguồn cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát:  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ Đảng đã xây dựng và ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT) nhiệm kỳ 2015- 2020, Chương trình kiểm 

tra, giám sát (KTGS) toàn khóa (của cấp ủy và UBKT); phân công nhiệm vụ cho 

các ủy viên UBKT. 

Từ năm 2018, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty đã xây dựng và thực hiện 

tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, quý. Ngoài việc KTGS theo 

chương trình, kế hoạch hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, tập thể BTV Đảng ủy 

Công ty đã giám sát trực tiếp 3 tập thể cấp ủy trực thuộc khi đơn vị có vấn đề nổi 

cộm, giám sát một số cấp ủy cơ sở về việc thực hiện kiểm điểm cuối năm,  về việc 

lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo quản lý. Nội dung và hình thức KTGS 

phù hợp, các đơn vị được KTGS đều đã nghiêm túc khắc phục những tồn tại được 

chỉ ra. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty định kỳ hàng quý đã đánh giá việc khắc 

phục tồn tại sau KTGS. 

Nhiều cấp uỷ đảng ở cơ sở đã thực hiện đúng các quy định của Đảng về công 

tác kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa cấp uỷ, UBKT cấp trên với cấp dưới; giữa kiểm tra của Đảng với kiểm tra 

của các đoàn thể và kiểm tra của chuyên môn.    

Trong cả nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã kiểm tra 07 cơ sở đảng, 07 Bí thư cấp 

ủy cơ sở; giám sát 46 tổ chức cơ sở đảng, 19 bí thư cấp ủy cơ sở (trong đó: giám sát 

ngoài kế hoạch năm đối với 11 tập thể cấp ủy cơ sở về việc thực hiện kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình cuối năm,  đối với 16 tập thể cấp ủy cơ sở về việc lấy phiếu tín 

nhiệm lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo quản lý). UBKT Đảng ủy Công ty đã kiểm tra 03 cơ 

sở đảng, 03 Bí thư cấp ủy cơ sở; giám sát 16 cơ sở đảng, 16 Bí thư cấp ủy cơ sở. Cấp 

uỷ và UBKT Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 266 lượt Chi bộ trực thuộc và 2334 lượt 

đảng viên, trong đó có 413 lượt cấp uỷ viên; giám sát 178 lượt chi bộ và 1345 lượt 

đảng viên, trong đó có 296 lượt cấp uỷ viên.  

Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ và UBKT các cấp đã giải quyết theo đúng trình tự quy 

định 21 đơn thư tố cáo  (trong đó 16 nặc danh, mạo danh; 05 có danh); đã xem xét thi 

hành kỷ luật đảng đối với 32 đảng viên (về hình thức kỷ luật: cảnh cáo 05 người, khiển 

trách 27 người).  

Tồn tại trong công tác KTGS: các năm 2016, 2017 Đảng ủy và UBKT Đảng ủy 

Công ty không xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ; UBKT Đảng ủy 

Công ty không làm tốt chế độ báo cáo với đảng ủy cấp trên. 

1.4. Công tác phòng chống tham nhũng  

Đảng ủy Công ty đã phân công đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng 

(PCTN), phân công cơ quan tham mưu cho cấp ủy về PCTN là phòng Nhân sự. Tại 

các đơn vị trực thuộc, cấp ủy phân công đồng chí Bí thư cơ sở kiêm Giám đốc đơn 

vị phụ trách công tác phòng chống tham nhũng phân công cơ quan tham mưu cho 

cấp ủy về PCTN là phòng Nhân chính.  
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Hàng năm, cấp ủy các cấp đều xác định nhiệm vụ PCTN trong nghị quyết lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đều quan tâm 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn của cấp 

trên để nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  Các quy định 

quản lý nội bộ của Công ty và mỗi đơn vị được rà soát hoàn thiện theo hướng cụ thể 

hóa các quy định về công khai minh bạch trong công tác kế hoạch, thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng, phân phối thu nhập, tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức danh 

lãnh đạo, quản lý. Công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc kê khai, công 

khai tài sản thu nhập hàng năm theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 

của Bộ Chính trị. Trong các năm 2018, 2019 đã tăng cường công tác KTGS của cấp 

ủy, HĐQT và các cấp quản lý đối với việc thực hiện các quy định liên quan đến 

công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính.    

Nhiệm kỳ qua, trong toàn Đảng bộ không có cán bộ đảng viên bị kỷ luật vì 

tham nhũng. 

 1.5. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị (Khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”: 

Các cấp ủy đảng trong Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết TW 4 khóa 

XI và Nghị quyết TW 4 khóa XII. 100% cấp ủy Đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung 

chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019. Năm 2017, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05. Năm 2018, Đảng ủy Công ty và các cơ sở đã 

đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 vào kế hoạch kiểm tra, giám sát.  

Đảng ủy Công ty luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, gắn việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện thực hiện tiêu 

chuẩn của người công nhân Đường sắt: “Đoàn kết- Kỷ luật- Cần kiệm- Sáng tạo”; gắn 

tinh thần Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm với việc xác định nhiệm vụ chính trị 

của Đảng bộ. Các cuộc sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, chuyên môn, công 

đoàn, đoàn thanh niên đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy định tiêu chuẩn 

đạo đức lối sống của CB, ĐV, CNV theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc 

đánh giá thi đua khen thưởng và phân loại chất lượng tập thể, cá nhân của tất cả các 

tổ chức đều gắn với việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng ủy Công ty đều sơ kết thực hiện Chỉ 

thị 05, qua đó rút ra những kinh nghiệm và chọn một số việc cụ thể còn yếu kém để 

tập trung khắc phục.  

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, 

đoàn kết, thống nhất cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng trong toàn 

Công ty. Đến nay hầu hết cán bộ chủ chốt ở các cấp trong Đảng bộ đều nghiêm túc 

thực hiện trách nhiệm nêu gương; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công 

tác phục vụ hành khách. Trong nhiệm kỳ, đã có 07 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Công 

ty khen thưởng; Chuyên môn, Công đoàn Công ty đã vinh danh 195 điển hình tiên 
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tiến đã có thành tích xuất sắc trong lao động, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động 

của đơn vị cũng như Công ty. 

1.6. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và 

Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ”: 

Các Cấp ủy Đảng từ Công ty đến cơ sở đã xây dựng chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI, XII) sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. 

Trong quá tình triển khai thực hiện, các cấp uỷ đảng bám sát nội dung của chương 

trình để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ 

ra trong đợt kiểm điểm trước và các tồn tại, khuyết điểm mới phát sinh. Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

TW4 của các tổ chức đảng.  

Cấp uỷ các cấp đã chú trọng thực hiện nguyên tắc "tập trung dân chủ” trong 

hoạt động của tổ chức Đảng. Công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt của 

cấp uỷ các cấp, nhất là trong những năm gần đây đã được BTV Đảng ủy Công ty 

coi trọng, thực hiện thường xuyên. Trong đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên 

hằng năm đều gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với việc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khoá XII).  

Những năm cuối nhiệm kỳ đã gắn công tác đào tạo với quy hoạch cán bộ và nhu 

cầu sử dụng cán bộ, đã triệt để khắc phục được tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ 

tiêu chuẩn ; nghiêm túc thực hiện đúng quy trình đối với tất cả các trường hợp bổ 

nhiệm, điều động cán bộ ; những cán bộ được bổ nhiệm đều đủ năng lực và phát 

huy được vai trò.  

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Đảng ủy 

Công ty đã rà soát trong toàn Đảng bộ để phát hiện đảng viên không còn đủ tư cách, 

qua rà soát không có đảng viên nào thuộc đối tượng phải xem xét đưa ra khỏi Đảng.  

2. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty duy trì định kỳ làm việc với Ban Thường vụ 

của hai tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nghị quyết của cấp ủy luôn có nội 

dung định hướng, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức này. Ban chấp hành Đảng bộ 

đã phân công một ủy viên BTV phụ trách Công đoàn, một cấp uỷ viên BCH phụ 

trách Đoàn TN Công ty. Hàng năm, hai tổ chức đoàn thể ở các cấp đều có chương 

trình phối hợp hoạt động với chuyên môn. 

2.1. Kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn: 

Công đoàn các cấp đã nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện 

đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên; duy trì và đẩy mạnh 

phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ nhằm phát huy nội lực, động viên tinh 

thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp 

phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, cải 

thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động – trong đó đã triển khai Kế 

hoạch thi đua thực hiện phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng của Tổng 

Công ty  ĐSVN “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện- Đúng giờ - Hiệu quả” và  tiêu 

chí văn hóa “4 xin", "4 luôn". Trong 5 năm qua đã có 205 lượt cá nhân và 65 lượt 
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tập thể gương “người tốt – việc tốt” được hành khách, lãnh đạo các cấp gửi thư 

khen, biểu dương; được các cấp khen thưởng 260,5 triệu đồng. Từ năm 2016 đến 

nay, Công đoàn và Tổng giám đốc Công ty luôn duy trì Hội nghị vinh danh Điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt hàng năm, trong nhiệm kỳ có 347 cá nhân 

được vinh danh, khen thưởng. 

Tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chủ động nắm 

chắc tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời tham mưu cho Đảng, kiến nghị với 

chuyên môn có giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tích cực tham gia đóng 

góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản qui 

phạm pháp luật của Nhà nước, của Tổng công ty và Công ty – nhất là trong quá 

trình chuyển đổi mô hình Tổng công ty và Công ty. Tham gia góp ý vào các văn 

kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam. Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng giám 

sát, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các hoạt động xã hội góp phần nâng cao 

đời sống người lao động. Chủ động, tích cực tổng hợp và kiến nghị chuyên môn các 

cấp giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, thực sự góp phần phát 

triển sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin cho người lao động. 

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động Văn hoá - Thể thao, tích cực tham 

gia đóng góp quỹ xã hội, hoạt động từ thiện; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện 

làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt 

các chính sách xã hội đối với người lao động. Trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty 

và các đơn vị cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 3.666 lượt người lao động có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 4,099 tỷ đồng; Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết 911 

lượt các bộ phận và người lao động với số tiền hơn 477 triệu đồng; đã đề nghị Tổng 

Công ty ĐSVN tổ chức xây nhà tình thương cho 04 người lao động. Công đoàn 

Công ty đã hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, trang bị dụng cụ, thiết bị hoạt động 

văn hóa thể thao tại các đơn vị với tổng số tiền 1,375 tỷ đồng; ...  

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thường xuyên được quan 

tâm, tích cực thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác chỉ đạo, 

điều hành, tổ chức thực hiện, đánh giá tổng kết được tiến hành theo hướng thiết 

thực, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động, vì sự phát triển của công ty và tổ chức 

công đoàn; kịp thời kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình tổ chức mới; đội ngũ cán 

bộ Công đoàn được chăm lo bồi dưỡng đào tạo; phát huy được vai trò, vị trí của tổ 

chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng và thực hiện chức năng nhiệm 

vụ của mình... Hoạt động nữ công đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về phương 

pháp tổ chức, cách thức vận động – chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với lao 

động nữ; tổ chức các hoạt động cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao 

năng lực, trình độ. 

2.2. Kết quả nổi bật của tổ chức Đoàn thanh niên: 

Đoàn thanh niên các cấp đã chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. Tổ 

chức Đoàn đã vận động ĐVTN tích cực học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng - đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú 
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cho đảng, trong nhiệm kỳ toàn đoàn đã giới thiệu 185 đoàn viên ưu tú cho đảng, 

trong đó 146 đoàn viên đã được Đảng xét kết nạp.  

Toàn đoàn đã chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào hành động tham 

gia thực hiện nhiệm vụ SXKD và đảm bảo ATGTĐS, tiêu biểu như: đã thành lập gần 

30 đội thanh niên xung kích tình nguyện phục vụ hành khách; trong những dịp vận tải 

cao điểm, Đoàn TN Công ty đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vận tải do các cán bộ 

Đoàn đảm nhận, ở một số đơn vị đoàn viên đã tham gia các đoàn kiểm tra của chuyên 

môn; tham gia “Xây dựng, quản trị và truyền thông trang Web bán vé giá rẻ của 

Công ty” và dịch vụ vận chuyển từ nhà đến nhà Harapost; 50 sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật được áp dụng vào sản xuất; đã thực hiện 09 công trình sửa chữa nhỏ toa xe 

khách, hàng và 24 công trình khác; đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thành công 

Hội thi tiếng Anh giỏi cấp Công ty năm 2017... Các tổ chức đoàn trong Công ty đã 

tích cực hưởng ứng các phong trào do các câp bộ đoàn phát động, như:“Thanh niên 

với văn hoá giao thông”, “Đoàn viên Thanh niên xung kích đảm bảo An toàn trong 

lao động sản xuất”, “Thiếu nhi bảo vệ Đường sắt”, hiến máu tình nguyện... 

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh tiếp tục được giữ vững, kịp thời 

kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình tổ chức mới; Đoàn thanh niên công ty đã tổ 

chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chủ động xây dựng hướng 

dẫn và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Hội nghị giữa nhiệm kỳ 

2017-2022 đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng 

đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới – đã có 44 đồng chí tham 

gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn. Duy trì thực hiện có hiệu quả các 

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, Chương trình "Xây dựng chi đoàn mạnh", do 

đó, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn và chất lượng tổ chức đoàn ngày 

một nâng cao.    

III. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

1. Đánh giá tổng quát  

1.1. Ưu điểm 

Tổ chức bộ máy của Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị được sắp 

xếp, kiện toàn kịp thời, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức chuyên 

môn của Công ty. Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 

trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi tác động xấu đến môi trường kinh doanh vận 

tải đường sắt, nhưng BCH Đảng bộ Công ty đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy 

Tổng công ty ĐSVN, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, giữ được khối đoàn 

kết. Hiện nay, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng được giữ vững ở các cấp 

trong toàn Công ty; tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn thanh niên tiếp tục duy trì 

hoạt động tốt, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện được 

vai trò của mỗi tổ chức, tạo nên sức mạnh đồng bộ cho việc thực  hiện các nhiệm vụ 

chính trị của Đảng bộ. 

BCH Đảng bộ đã lãnh đạo chuyên môn luôn bám sát chủ trương của Bộ GTVT và 

Tổng Công ty ĐSVN, kịp thời triển khai công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà 

nước, hoàn thành việc cổ phần hóa theo đúng yêu cầu về tiến độ và tuân thủ các quy 

định pháp luật. Sau cổ phần hóa, đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng thương hiệu 

Công ty, tinh giảm lao động. Hằng năm đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh 

nghiệp đối với Nhà nước. 
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Công tác an toàn giao thông vận tải, an ninh trật tự được đảm bảo. Tư duy kinh 

doanh từng bước được thay đổi phù hợp với cơ chế thị trường, dần dần hướng hoạt 

động kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, cơ cấu sản phẩm được điều 

chỉnh nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh. Hai năm 2018, 2019 đã có lãi; kể từ năm 

2018 chấm dứt được đà suy giảm doanh thu vận tải. Chất lượng phục vụ có sự tiến bộ 

rõ nét. Chất lượng sửa chữa, vận dụng toa xe được nâng lên, số sự cố do toa xe giảm.  

Trong các năm 2018, 2019, Đảng ủy Công ty đã lựa chọn đúng các trọng tâm 

công tác để lãnh chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong Đảng bộ, đã ban hành một số 

nghị quyết để lãnh đạo tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty; 

nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các chủ trương của BCH, BTV Đảng 

ủy Công ty hoặc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty 

và cấp ủy một số đơn vị có nhiều cố gắng trong việc cụ thể hóa và triển khai thực 

hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH, BTV. Từ năm 2018 đã có nhiều cố gắng 

trong tinh giản tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, tinh giảm lao động; hoàn thiện 

hệ thống quy chế quản lý nội bộ; từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành 

doanh nghiệp để thích ứng với cơ chế, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới; 

thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, công tác truyền thông, tổ 

chức SXKD linh hoạt. Đã đạt được một số kết quả cụ thể đáng khích lệ : hai năm liền 

kinh doanh có lãi, giữ được mức doanh thu hành khách tương đối ổn định – nhất là 

các cung chặng trên tuyến Bắc – Nam;  cơ cấu sản phẩm có thay đổi theo chiều 

hướng tăng tính hiệu quả trong kinh doanh, tỷ trọng dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng, ngăn 

chặn được xu thế giảm của vận tải hàng hóa;  đã tạo ra một số sản phẩm mới có xu 

thế tạo ra chuyển biến tốt trong sản xuất kinh doanh như tàu hàng chuyên tuyến 

H9/10, tăng tỷ trọng vận tải hàng hóa nguyên toa kéo theo tàu khách, nhận chuyên 

chở hàng lẻ qua phần mềm Haraport...; trong điều kiện khó khăn về vốn đã lựa chọn 

đầu tư đóng mới, nâng cấp cải tạo toa xe khách, mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt ; 

đã tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để chủ động sửa chữa định kỳ toa xe, tổ chức 

thực hiện kế hoạch sửa chữa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh; số 

đầu mối tổ chức, số lao động dôi dư giảm ; công tác cán bộ của Đảng đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, đã gắn công tác đào tạo với quy hoạch cán bộ và nhu cầu sử 

dụng cán bộ, tuân thủ các quy định, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ … 

1.2. Yếu kém, khuyết điểm  

Hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng không đạt mức chỉ tiêu của Nghị quyết Đại 

hội đề ra. Năm 2017 còn để thua lỗ trong kinh doanh.  

Trong các năm 2016, 2017, còn có biểu hiện buông lỏng thực hiện Quy chế 

dân chủ, chưa làm tốt một số mặt công tác xây dựng Đảng (như: công tác nắm bắt giải 

quyết tư tưởng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công tác kiểm tra giám sát định 

kỳ), chưa tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô 

hình tổ chức mới; chưa làm tốt việc sắp xếp tinh giản tổ chức, lao động, dẫn đến sự 

trì trệ trong sản xuất kinh doanh. 

Cho đến nay, chi phí sản xuất còn cao, chất lượng phục vụ chưa đáp ứng được 

yêu cầu... dẫn đến năng lực cạnh tranh với các phương thức vận tải khác còn thấp. 

Chưa khắc phục được xu thế sụt giảm sản lượng hành khách, chưa tạo ra bước 

chuyển biến trong kinh doanh các đoàn tàu khách địa phương – nhất là trên tuyến có 

tiềm năng như Hà Nội – Lào Cai. Công tác an toàn vận tải chưa thực sự vững chắc, 

vẫn còn để xảy ra một số vụ sự cố, tai nạn do lỗi của người lao động, uy hiếp an 
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toàn chạy tàu, gây thiệt hại về tài sản cho ngành Đường sắt và Công ty. Tổ chức bộ 

máy vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng 

được yêu cầu (đông về số lượng nhưng thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu người quản 

lý giỏi và lao động có trình độ cao, thiếu một số sắc thợ). Chưa xây dựng được hệ 

thống chỉ tiêu, định mức KTKT, hệ thống đánh giá chất lượng công việc phù hợp. 

Một số quy chế, quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế nên nhìn chung chưa 

tạo ra được cơ chế hoạt động hiệu quả trong SXKD của Công ty; một số đơn vị, cá 

nhân chưa nghiêm túc thực hiện một số quy định nội bộ của Công ty; việc xử lý vi 

phạm trong tổ chức thực hiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ còn bị xem nhẹ, thiếu 

quyết liệt. Chưa tạo ra được những bước đột phá trong: công tác đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu, phát triển thị trường; ứng dụng 

KHCN; đầu tư phát triển...  

2. Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm  

2.1. Khách quan: 

Những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua là do: những khó khăn của 

nền kinh tế Đất nước, những đe dọa từ thiên tai, môi trường và tình trạng kết cấu cơ 

sở hạ tầng đường sắt cũ kỹ, lạc hậu, tổ chức bộ máy ngành Đường sắt còn những bất 

cập. Các doanh nghiệp là khách hàng vận chuyển bằng đường sắt cũng đang gặp 

khó khăn, nhu cầu vận chuyển hàng hoá giảm sút - đặc biệt là khách hàng thuộc Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 30% sản lượng vận tải hàng hóa 

đường sắt hàng năm. Mặt khác, nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn đầu hoạt động trong 

mô hình cổ phần, nên còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm.  

2.2. Chủ quan: 

Việc dự báo tình hình giai đoạn 2015 – 2020 chưa sát thực, chưa lường hết 

những khó khăn, dẫn đến việc đặt ra các chỉ tiêu quá cao. 

Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công ty hoặc của cấp ủy các cấp 

chưa thực sự sát với thực tiễn của môi trường sản xuất kinh doanh mới, chưa thực sự 

cụ thể hóa những định hướng của cấp trên phù hợp với thực tiễn ở mỗi đơn vị. Có 

những thời điểm, công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành 

Công ty còn thiếu chủ động và quyết liệt. Nhìn chung trong phạm vi toàn Công ty, 

chưa có sự phối hợp tốt trong công tác, còn thiếu những phương án cụ thể để xác 

định những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong từng thời điểm, chưa 

thường xuyên bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Ở một số đơn vị 

chưa làm tốt một số mặt công tác xây dựng Đảng, chưa quan tâm làm tốt việc tổ 

chức thực hiện các chủ trương định hướng của cấp ủy và lãnh đạo các cấp. 

Tư duy kinh doanh của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động chậm 

thay đổi, chưa theo kịp cơ chế kinh tế thị trường. Ý thức trách nhiệm của một số cán 

bộ, đảng viên chưa cao. Còn có người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các tổ chức chưa 

gương mẫu hoặc còn hạn chế về trình độ quản lý. 

Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và một số quy chế quản lý nội bộ chưa phù 

hợp, chưa kịp thời được điều chỉnh.  

3. Những bài học kinh nghiệm  

Luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc 

của Đảng để tạo ra khối đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể, khẳng 

định được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong mọi hoạt động của Công ty.  
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Cấp ủy các cấp luôn chủ động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các quy định 

của Nhà nước và cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn; các định hướng lãnh đạo 

của cấp ủy phải tuân thủ định hướng cấp trên được cụ thể hóa phù hợp với xu thế 

khách quan ở đơn vị, gắn với việc phát huy hiệu quả nguồn lực của đơn vị. Trong 

từng thời điểm, từng giai đoạn, cấp ủy cần xác định đúng trọng tâm công tác để đề 

ra định hướng lãnh đạo phù hợp.  

Các tổ chức trong hệ thống chính trị phải chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, 

nghiêm túc bám sát chủ trương của Đảng để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

của mỗi tổ chức. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của các tổ chức. 

Coi phát huy nội lực là chính, đồng thời phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, 

ủng hộ của cấp trên, tăng cường mở rộng hợp tác để tạo ra những bước đột phá phát 

triển nguồn lực của đơn vị. 

Coi trọng vai trò quyết định của nhân tố con người, tập trung làm tốt việc phát 

triển chất lượng nguồn nhân lực – trước mắt làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ quản lý, lao động có tay nghề cao hiện có.  

 

 

PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

**** 

 

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

 

Đảng bộ Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện nhiệm vụ của 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh như sau: 

1. Thuận lợi: 

Quá trình đổi mới làm cho thế và lực của Đất nước ta ngày càng lớn mạnh, nền 

kinh tế trong nước đã có bước phát triển rõ nét, quy mô và tiềm lực kinh tế của nước 

ta được nâng cao, đời sống của nhân dân được cải thiện về nhiều mặt,... tạo ra nhu 

cầu vận tải lớn, ngày càng phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các cấp chỉ 

ra định hướng rõ nét cho giai đoạn mới, đặc biệt là những cơ chế chính sách và 

những dự án đầu tư của Nhà nước, làm cho ngành Đường sắt có cơ sở vững chắc để 

phát triển mạnh mẽ. 

Qua quá trình chuyển đổi, hoạt động trong mô hình công ty cổ phần, Đảng bộ 

và toàn thể Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã tạo ra những tiền đề bước 

đầu, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để có thể tận dụng tốt hơn 

những cơ hội thuận lợi, tạo ra những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, phát 

triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 

2. Khó khăn, thách thức: 
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Những khó khăn khách quan của nhiệm kỳ trước, nhất là về kết cấu hạ tầng 

đường sắt, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty chưa có sự cải thiện đột biến sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt. Xu thế phát triển mạnh 

mẽ của mạng đường bộ cao tốc, của ngành hàng không tiếp tục tạo ra áp lực cạnh 

tranh rất lớn đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt. Mặt khác, trong sự biến 

động của thị trường, cơ cấu luồng hàng, luồng khách sẽ có nhiều thay đổi so với giai 

đoạn trước đây. 

Toàn ngành Đường sắt tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nên có nhiều khó 

khăn, thách thức mới phát sinh. 

Các năm đầu của nhiệm kỳ, hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty chịu tác 

động mạnh mẽ bởi quá trình thực hiện các dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt 

trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (ước tính giảm 30% năng lực thông qua hiện tại) và 

đại dịch bệnh do virut Covid-19 gây ra. 

I. Mục tiêu tổng quát và phương châm hành động của nhiệm kỳ 2020 – 2025 

1. Mục tiêu tổng quát:  

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy 

mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn các mặt, tăng 

cường sức cạnh tranh, phát triển Công ty bền vững. 

2. Phương châm hành động:  

Đoàn kết - Kỷ cương - An toàn - Hiệu quả. 

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu  

1. Các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh 

Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm từ 3%/năm trở lên. Từ năm 2022 

đến năm 2024 có lợi nhuận. Hằng năm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Tỷ trọng Doanh thu từ các dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt trên 10% Tổng doanh thu 

hàng năm. 

 Tăng dần Doanh thu vận tải hàng hóa để vào năm cuối của nhiệm kỳ (2024) 

tỷ trọng Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 50% Doanh thu vận tải. 

 Doanh thu vận tải tăng trưởng bình quân hàng năm từ 3%/năm trở lên. Trong đó: 

- Về Hành Khách : Sản lượng vận chuyển hành khách, lượng luân chuyển 

Hành khách.Km tăng trưởng bình quân 1%/ năm; Doanh thu hành khách tăng 

trưởng bình quân 2%/ năm; 

- Về Hàng hóa: Sản lượng vận chuyển và Doanh thu hàng hóa tăng trưởng bình 

quân 6%/năm. 

Đảm bảo an toàn các mặt. Về an toàn GTVTĐS: không để xảy ra tai nạn đặc 

biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và nghiêm trọng do chủ quan; tính cả nhiệm kỳ 

giảm 10% tai nạn ít nghiêm trọng và sự cố chạy tàu do chủ quan so với nhiệm kỳ 

2015 - 2020.  

Thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 3%/năm trở lên. 

2. Các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 

Cả nhiệm kỳ kết nạp 150 đảng viên mới trở lên, 100% cơ sở đảng phát triển 

đảng viên mới. 

Hằng năm: 
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- Tổ chức cơ sở đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 60%; 

- Đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%; 

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đạt mức xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 1. Sản xuất kinh doanh vận tải: 

 Nhiệm vụ trọng tâm: 

 Giữ vững phân khúc thị trường, những sản phẩm truyền thống, đang kinh 

doanh tốt; phát triển phân khúc thị trường, những sản phẩm có tiềm năng hoặc 

mang lại giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nhằm 

nâng cao hiệu quả SXKD, tăng tỷ trọng vận tải hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải. 

Quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ để làm tốt công tác tiếp thị, chăm sóc 

khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành vận tải để nâng cao sức cạnh 

tranh với các phương tiện vận chuyển khác. Mở rộng hợp tác, liên doanh trong đầu 

tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, trang thiết bị hỗ trợ kinh 

doanh vận tải, phát triển dịch vụ logistic. Tổ chức thực hiện phương án kinh doanh 

vận tải hành khách phù hợp, mang lại lợi nhuận cao. 

 1.1. Một số giải pháp chính trong SXKD vận tải hành khách: 

Nắm bắt thị trường, tìm hiểu rõ nhu cầu khách hàng để xác định đối tượng 

khách hàng, tổ chức các sản phẩm phù hợp trên từng tuyến, từng thời điểm, tăng các 

tàu chạy trên các chặng trung bình và ngắn hiệu quả. Trong dịp Tết và dịp nghỉ dài 

ngày ưu tiên tổ chức các sản phẩm phục vụ sự đi lại của người lao động; các dịp 

khác ưu tiên các sản phẩm phục vụ du lịch, phục vụ các đoàn khách tập thể. Ưu tiên 

các sản phẩm phục vụ khách du lịch nước ngoài trên các tuyến: Hà Nội – Lào Cai, 

Hà Nội – Huế, Nha Trang- Sài Gòn. Phát triển thêm luồng khách du lịch nước ngoài 

trên khu đoạn Đà Nẵng – Nha Trang. Quan tâm các sản phẩm thu hút hành khách đi 

lại từ các địa phương ở xa sân bay. 

Tập trung phát triển mạng lưới bán hàng và quảng bá sản phẩm. Mở rộng hợp 

tác để phát triển các hình thức bán vé – nhất là các hình thức bán vé bằng ứng dụng 

công nghệ điện tử; phát triển mạng lưới đại lý bán hàng; ưu tiên phát triển các hình 

thức bán vé để người dân ở vùng sâu, vùng xa, xa ga dễ tiếp cận. Phát triển chính 

sách giá vé linh hoạt, chính sách khuyến mại, kích cầu trong thời gian thấp điểm 

nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng chỗ 

Làm tốt hoạt động tiếp thị thông qua công tác truyền thông trên hệ thống thông 

tin đại chúng, qua xây dựng hình ảnh, thương hiệu Công ty, qua đội ngũ người lao 

động của Công ty. 

Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác có tiềm năng để thu hút luồng khách tập thể; 

Công ty tham gia hoặc chủ trì thực hiện các sản phẩm du lịch trọn gói đi bằng tàu hỏa.  

Ưu tiên thu hút nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư đóng mới toa xe khách; nâng 

cấp thiết bị nội thất toa xe đang sử dụng, để từng bước hình thành đủ các ram xe có 

chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của hành khách. Quan tâm đầu tư các thiết bị 

liên quan đến công tác phục vụ hành khách. 

Tiếp tục phối hợp cùng Đường sắt Trung Quốc để duy trì khai thác thường xuyên 
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đôi tàu khách Liên vận quốc tế MR1/2 tuyến Hà Nội – Nam Ninh, đồng thời thúc đẩy 

phương án chạy tàu khách Liên vận quốc tế Hà Nội – Côn Minh (Trung Quốc).   

Tập trung đẩy mạnh khai thác hàng lẻ nối theo tàu khách đặc biệt là trong các 

mùa thấp điểm. 

Đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, 

phong cách phục vụ nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ bán hàng, phục vụ hành khách. 

Tìm mọi giải pháp để được Nhà nước hỗ trợ duy trì chạy tàu an sinh xã hội 

trên các tuyến trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

 1.2. Một số giải pháp chính trong SXKD vận tải hàng hóa: 

Tập trung khai thác tốt các luồng hàng truyền thống, trong đó ưu tiên vận 

chuyển các mặt hàng có khối lượng lớn như: quặng, xi măng, than, phân bón. Triển 

khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc kết nối các đường nhánh vào 

các khu công nghiệp, các trọng điểm hàng hóa. Thực hiện tốt các thỏa thuận chiến 

lược đã ký với các Tập đoàn, Tổng công ty. Tiếp tục tìm kiếm luồng hàng mới có 

cự ly vận chuyển hợp lý, tận dụng tối đa luồng xe theo chiều trả rỗng. 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác vận chuyển từ kho đến kho 

trong giai đoạn vừa qua, xây dựng các phương án vận chuyển từ kho đến kho cho 

từng năm để xác định các luồng hàng có lợi thế, có khả năng thực hiện với hiệu quả 

cao, chủ động trong tiếp thị và truyền thông quảng bá sản phẩm. Từng bước phát 

triển mạnh mẽ sản phẩm tàu chuyên tuyến có hành trình tương tự tàu H 9/10 mà 

hiện nay Công ty đang thực hiện. 

Quan tâm làm tốt công tác LVQT, thúc đẩy hàng hóa vận chuyển đi các nước 

thứ ba qua Trung Quốc để tăng sản lượng vận tải, có chính sách thu hút luồng hàng 

LVQT hợp lý, tận dụng toa xe chiều rỗng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nâng tầm 

quan hệ với Cục Đường sắt Côn Minh, Nam Ninh (Trung Quốc) và các đối tác, 

khách hàng khác để tăng sản lượng vận tải hàng hóa LVQT khoảng 10%/năm.  

Bám sát biến động thị trường vận tải để điều chỉnh giá cước hợp lý theo tình 

hình kinh tế thị trường, thường xuyên theo dõi nắm bắt các thông tin thương mại, 

chính sách của các ngành nghề sản xuất và các qui định của cơ quan nhà nước để đề 

ra các giải pháp điều chỉnh luồng hàng, sử dụng hiệu quả toa xe bằng các chính sách 

về giá cước.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị kinh doanh 

vận tải hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong công tác giải thể, lập tàu, công tác 

chống đọng dỡ, đọng kéo, giảm thời gian quay vòng toa xe để nâng cao hiệu quả sử 

dụng phương tiện. 

Rà soát số lượng toa xe hàng hiện có để xây dựng kế hoạch thanh lý, đầu tư 

đóng mới toa xe, trong đó tập trung đóng mới các toa xe có nhu cầu sử dụng cao, ưu 

tiên đầu tư theo hướng hợp tác với khách hàng. 

Xây dựng chiến lược đầu tư kho, bãi khẳng định ưu thế của Công ty với các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải khác. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu 

quả kết nối các đường nhánh vào các khu công nghiệp, các trọng điểm hàng hoá. 

1.3. Dịch vụ hỗ trợ vận tải: 



25 

 

Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ hiện có để tạo thành một khối thống nhất, 

chuyên nghiệp trong thực hiện Logistics, đẩy mạnh các dịch vụ gia tăng.  

Trong năm đầu của nhiệm kỳ xác định chiến lược đầu tư kho, bãi và thiết bị xếp 

dỡ, thiết bị trung chuyển hai đầu. Trên cơ sở đó từng bước đầu tư phù hợp nhằm 

chủ động cung cấp dịch vụ xếp dỡ, lưu giữ, bảo quản hàng hóa qua kho, trung 

chuyển đường bộ, giảm giá thành đối với các  hợp đồng vận chuyển trọn gói.  

Tiếp tục đẩy mạnh khai thác vận tải hành lý, hàng hóa nối theo tàu khách đặc 

biệt là trong các mùa thấp điểm để tận dụng chiều dài đoàn tàu; Tiếp tục hoàn thiện 

và phát triển dịch vụ vận chuyển hàng lẻ, bưu kiện từ nhà đến nhà qua phần mềm 

Harapost theo hướng chuyên môn hóa. 

Nắm bắt nhu cầu, kịp thời tổ chức các dịch vụ, sản phẩm mới ở trên tàu, dưới ga. 

2. Công tác quản lý vận dụng, sửa chữa toa xe: 

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, vận dụng và sửa chữa toa xe, đảm bảo 

cung cấp đủ xe để phục vụ công tác kinh doanh vận tải, phấn đấu hạn chế tối đa toa xe 

bị phản công do chất lượng sửa chữa.  

Nâng cao chất lượng khám chữa toa xe, ưu tiên sửa chữa kịp thời các chủng loại 

toa xe có nhu cầu vận dụng cao; thường xuyên kiểm tra việc xếp hàng, đặc biệt 

hàng rời, nghiêm cấm xếp bội tải, lệch tải. 

Bám sát quy định của Nhà nước về niên hạn sử dụng toa xe để tiến hành thanh 

lý các toa xe hết hạn vận dụng, các toa xe hư hỏng nặng và không có nhu cầu vận 

dụng để thu hồi vốn và tránh tồn đọng và gá gửi toa xe tại các ga. 

Tận dụng các chi tiết, cụm chi tiết từ các toa xe thu hồi như: Trục bánh, giá 

chuyển hướng, van hãm, đầu đấm để phục vụ công tác sửa chữa định kỳ các cấp 

nhằm giảm chi phí. 

3. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh, quốc phòng: 

Tập trung hoàn thiện công tác quản trị an toàn giao thông vận tải đường sắt để 

kiềm chế và giảm dần tai nạn, sự cố giao thông đường sắt do chủ quan. Cân đối nguồn 

lực để tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác đảm bảo an 

toàn giao thông Đường sắt.  

Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Công ty tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

nhằm giữ vững công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ; công tác 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, các biểu hiện tiêu cực.  

4. Công tác quản trị doanh nghiệp: 

4.1. Công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: 

4.1.1. Chủ động nắm bắt chủ trương, kịp thời triển khai thực hiện Phương án tổ 

chức, sắp xếp lại công tác vận tải đường sắt theo Đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty 

ĐSVN khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.1.2. Tiếp tục sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực: 

Tiếp tục tinh giảm lao động, điều chỉnh, sắp xếp tinh giản bộ máy để tổ chức sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả. Tập trung sắp xếp nâng cao hiệu quả công tác của Cơ 

quan Công ty.  Quan tâm sắp xếp, điều chỉnh các đầu mối trực thuộc Công ty theo 

hướng tinh gọn, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty, thích ứng với sự thay 
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đổi của thị trường. Rà soát, sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ở 

từng chi nhánh. 

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ tập trung xây dựng danh mục và yêu cầu vị 

trí việc làm tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc – trước hết là ở bộ máy quản 

lý các chi nhánh. Thực hiện bố trí sử dụng lao động, đánh giá hiệu quả lao động, trả 

lương, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo danh mục và yêu cầu vị trí việc làm. 

Thường xuyên cơ cấu lại, tinh giảm đội ngũ lao động cho phù hợp nhu cầu sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và người 

quản lý Công ty phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao. Nghiên cứu 

triển khai cơ chế trả lương, thưởng theo thỏa thuận đối với một số chức danh quản 

lý chủ chốt của Công ty và các đơn vị thành viên. 

Xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực 

phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. Tập trung vào: đào tạo lại và đào tạo 

chuyển đổi nghề; bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp – ưu tiên cho các lĩnh 

vực: phát triển thị trường, quản lý kế hoạch và đầu tư. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, 

chính sách để khuyến khích người quản lý và người lao động chủ động học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn. 

4.1.3. Các lĩnh vực quản trị khác: 

a) Công tác Kế hoạch - Đầu tư: 

Không ngừng đổi mới phương pháp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

SXKD. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của Công ty và sự biến động của thị trường vận tải. Nghiên cứu thực hiện các 

giải pháp để tăng cường các nguồn thu, tiết giảm các khoản mục chi bất hợp lý nhất 

là trong công tác sửa chữa toa xe, sử dụng nhiên liệu, mua sắm vật tư phụ tùng và 

sử dụng lao động. 

Tuân thủ các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng bằng 

các quy trình công tác phù hợp với tình hình Công ty. Tiếp tục huy động các nguồn 

vốn để đầu tư phương tiện vận tải và thiết bị đầu cuối, ưu tiên hình thức đầu tư theo 

hướng xã hội hóa, trong đó cần căn cứ vào định hướng về tỷ trọng giữa vận tải hành 

khách và vận tải hàng hóa trong nhiệm kỳ tới để có kế hoạch đầu tư phù hợp tránh 

lãng phí. 

b) Công tác quản lý tài chính:  

Căn cứ quy định pháp luật về tài chính để xây dựng hệ thống kiểm soát tài 

chính thống nhất trong toàn Công ty (đồng nhất phần mềm quản lý), trong đó tập 

trung xây dựng phần mềm hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và quản lý vật tư, 

phụ tùng tập trung từ Công ty đến các đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước. 

Thực hiện đúng quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, khắc phục những nhược điểm 

của phần mềm hạch toán kế toán cũ, đồng thời hướng tới phần mềm mở, có thể kết 

nối thông tin số liệu với các phần mềm hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản 

lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp của Công ty.  

Chú trọng công tác lập báo cáo quản trị bên cạnh hệ thống báo cáo tài chính; 

ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý, thống kê, theo dõi, lập báo cáo tài chính, 

báo cáo quản trị, kiểm soát dòng tiền trong toàn bộ hệ thống nhằm kịp thời phát 

hiện, điều chỉnh, điều tiết nguồn lực phù hợp. Căn cứ kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh 
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doanh, xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, mở rộng phạm vi huy động, sử dụng 

nguồn vốn phù hợp, lãi suất thấp, thời gian dài, ổn định. 

c) Công tác khoa học công nghệ, môi trường:  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên 

tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty - tập trung vào việc sử dụng thông tin trong 

hệ thống bán vé điện tử để làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, hành chính điện tử, 

thống nhất sử dụng phần mềm trong quản lý tài chính, vật tư và các nghiệp vụ quản lý 

khác trong toàn Công ty. Ưu tiên kinh phí để triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh vận tải đường 

sắt. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Mở rộng hợp tác trong nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ, trong công tác bảo vệ môi trường. 

4.2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

quy chế quản lý nội bộ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 

4.2.1. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: 

Các đơn vị thường xuyên hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ 

cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tiễn để thực sự phát huy quyền làm chủ, phát 

huy tính sáng tạo tăng cường đoàn kết nội bộ từ Công ty đến các đơn vị. Hàng năm 

Công ty tổ chức Hội nghị người lao động các cấp theo đúng quy định, tạo môi 

trường thuận lợi để người sử dụng lao động và người lao động tập trung trí tuệ tham 

gia công tác quản lý doanh nghiệp và thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của người 

lao động đối với các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh của 

đơn vị. 

4.2.2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ: 

Hàng năm, từ Công ty đến mỗi chi nhánh đều phải xây dựng kế hoạch và thực 

hiện tốt việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ 

cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn SXKD. Cần tập trung hoàn thiện 

các quy chế có tác động đến công tác quản trị lao động, tiền lương, đào tạo; xây dựng 

hệ thống chỉ tiêu KTKT và hệ thống định mức chi phí tiên tiến; quản lý chất lượng 

sửa chữa toa xe... Tổ chức thực hiện tốt các quy định, coi trọng việc đánh giá thực 

hiện và xử lý vi phạm. 

4.2.3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 

Quan tâm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và toàn thể 

người lao động về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra bước chuyển 

biến rõ nét trong công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hình ảnh nhận diện và thương hiệu của Công ty. 

Cụ thể hóa bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở 

Công ty. 

5. Chăm lo đời sống người lao động và Công tác an sinh xã hội: 

Tập trung chăm lo đời sống của người lao động trong đó chú trọng thực hiện 

đúng, đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật 

nhằm nâng cao đời sống về vật chất, cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng 

cao thu nhập cho người lao động. Thường xuyên tổ chức các phong trào, văn hóa, 
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văn nghệ thể thao để rèn luyện tinh thần thể chất và tạo không khí vươi tươi lành 

mạnh trong Công ty. 

 Tiếp tục duy trì chạy các mác tàu phục vụ công tác an sinh xã hội. Thực hiện 

giảm giá vé cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách xã hội theo quy định 

của Nhà nước, thực hiện giảm giá vé cho đối tượng sinh viên và trẻ em. Thường 

xuyên tuyên truyền phát động CBCNV tham gia hưởng ứng các chương trình hoạt 

động an sinh xã hội, từ thiện do các cấp phát động. 

II. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng  

1. Công tác xây dựng đảng 

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:  

Các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và người lao động. 

Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với nội dung sinh hoạt của chi bộ và các tổ 

chức đoàn thể, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống, các hoạt động 

văn hóa, thể thao. Đảng ủy Công ty làm đầu mối, hàng năm làm tốt việc xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng trong 

toàn Đảng bộ. 

Các cấp ủy Đảng nghiêm túc tổ chức học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết 

của các cấp;  thường xuyên nắm bắt, kịp thời giải quyết những vướng mắc nẩy sinh 

trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.  

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Thường xuyên kiện toàn bộ máy của tổ chức Đảng phù hợp với tổ chức chuyên 

môn; hoàn thiện và tổ chức thực hiện đúng các quy chế hoạt động của tổ chức Đảng; 

tiếp tục cụ thể hóa những quy định của cấp ủy cấp trên để nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ cơ sở. 

Cấp ủy các cấp nghiêm túc làm tốt công tác cán bộ theo đúng quy định phân 

cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Công ty – trong đó cần tập trung quy hoạch, đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; chăm lo xây dựng, bố trí cán bộ làm công tác 

Đảng, đoàn thể.  

Đảng ủy Công ty và đảng ủy các cơ sở trực thuộc thường xuyên thực hiện 

nghiệp vụ công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Đảng ủy Công ty tập trung 

cụ thể hóa các quy định của Đảng phù hợp với tình hình Công ty, hướng dẫn các cơ 

sở đảng thực hiện. 

Các cấp bộ đảng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên 

mới.  

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát:  

Cấp uỷ, UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Làm tốt việc xây dựng và thực 

hiện chương trình, kế hoạch định kỳ hàng năm, hàng quý. Nội dung kiểm tra, giám 

sát cần thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng; hình thức kiểm tra, 
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giám sát phải phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường phối hợp nhằm nâng cao 

hiệu quả kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và của các tổ chức khác trong hệ 

thống chính trị. Nghiêm túc xử lý vi phạm, khắc phục tồn tại phát hiện được trong 

quá trình kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám 

sát. 

Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát định kỳ của cấp cơ sở; nâng 

cao chất lượng giám sát thực hiện nhiệm vụ đảng viên ở các chi bộ. 

1.4. Công tác lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng: 

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo 

đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung 

liên tịch đã ký kết giữa người đứng đầu tổ chức chuyên môn với các tổ chức đoàn 

thể trong đơn vị.  

Tổ chức Công đoàn làm nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ, xây 

dựng văn hoá doanh nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức của người lao động về pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước. 

Tổ chức Đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động phong trào để thu hút lực 

lượng thanh niên, tạo nên những mũi nhọn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Công ty và mỗi đơn vị - đặc biệt là trong việc tiếp cận với tư duy kinh 

doanh mới để phát triển sản xuất kinh doanh, trong đấu tranh đẩy lùi tiêu cực.  
 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 trong điều kiện có nhiều 

thuận lợi, cơ hội mới, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức mới, Đại hội kêu 

gọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, 

lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đồng lòng, chung sức phấn đấu thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội lần thứ 

IV./. 
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