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Số: 933/TTg-CN Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

V/v chạy tàu an sinh xã hội  

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. 
 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5689/BGTVT-VT 

ngày 11 tháng 6 năm 2020), ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(văn bản số 2503/LĐTBXH-PC ngày 08 tháng 7 năm 2020), Bộ Tư pháp  

(văn bản số 2416/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 7 năm 2020) về việc chạy tàu 

an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:  

Đồng ý về nguyên tắc các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội 

- Quán Triều và Yên Viên - Hạ Long được Nhà nước hỗ trợ khi thực hiện   

vận tải phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung 

báo cáo và kiến nghị tại văn bản nêu trên; phối hợp với Bộ Tài chính và các 

cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan thực hiện chính sách chạy tàu  

an sinh xã hội theo đúng quy định của pháp luật về đường sắt, ngân sách    

nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm không để xảy ra 

tình trạng lạm dụng gây thất thoát ngân sách nhà nước./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ: TC, KHĐT, LĐTBXH, TP; 

- UBQLVNN tại doanh nghiệp; 

- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 

  Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh,  

  Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn; 

- TCty Đường sắt VN;  

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  TGĐ Cổng TTĐT,   

  các Vụ: KGVX, KTTH, PL; 

- Lưu: VT, CN(2). yen                                                              
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Trịnh Đình Dũng 
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