
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số: 8080/VPCP-CN Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021 

V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc 

của ngành đường sắt 

 

  

Kính gửi:  

 - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính,  

  Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp,  

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

 
Về đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 1460/BC-ĐS 

ngày 09 tháng 6 năm 2021, văn bản số 1883/ĐS-KTKT ngày 20 tháng 7    

năm 2021), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6913/BGTVT-KCHT 

ngày 16 tháng 7 năm 2021, văn bản số 9231/BC-BGTVT ngày 06 tháng 9 

năm 2021, văn bản số 9736/BGTVT-KCHT ngày 17 tháng 9 năm 2021), Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5854/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 9 

năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 10328/BTC-QLCS ngày 03 tháng 9  

năm 2019, văn bản số 10334/BTC-QLCS ngày 09 tháng 9 năm 2021), Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (văn bản số 4278/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 7 

năm 2021), Bộ Tư pháp (văn bản số 2590/BTP-PLDSKT ngày 03 tháng 8 

năm 2021, văn bản số 3225/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 9 năm 2021), Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 222/UBQLV-CNHT 

ngày 28 tháng 7 năm 2021, văn bản số 1290/UBQLV-CNHT ngày 03 tháng 8 

năm 2021, văn bản số 1457/UBQLV-CNHT ngày 27 tháng 8 năm 2021),   

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: 

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội tại văn bản số 67/UBKT15 ngày 06 tháng 8 năm 2021; chủ 

động rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, triển khai tổ chức 

thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển giao thông vận tải đường sắt. 

2. Về Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án): Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu 
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ý kiến của các bộ, cơ quan và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại các văn 

bản nêu trên, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ. 

3. Về các kiến nghị khác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, yêu cầu 

các bộ, cơ quan, địa phương xem xét, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền,  

báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: 

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng, trình Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 để bổ sung 

ngành, nghề kinh doanh quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 

cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (giữ nguyên quy định tại Điều 61, 

Điều 62 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP); xem xét, xử lý kiến nghị 

về việc phê duyệt và giao kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội.  

- Bộ Tài chính xem xét, xử lý các kiến nghị về việc: mức phí sử dụng kết 

cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu; giá sử dụng 

kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; cho phép các dự án đóng mới đầu máy, 

toa xe đường sắt được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa các công ty vận tải đường 

sắt; miễn, giảm, giãn thời gian thu tiền thuê sử dụng đất của các doanh nghiệp 

vận tải đường sắt.  

- Bộ Công Thương xem xét, xử lý kiến nghị về việc bổ sung các sản 

phẩm lắp ráp, chế tạo đầu máy, toa xe vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng 

điểm được ưu tiên đầu tư. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về việc ưu đãi, hỗ trợ 

trong việc sử dụng đất dành cho đường sắt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 

Luật Đường sắt và bổ sung quy định này trong Luật Đất đai sửa đổi. 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý kiến nghị về việc giãn 

tiến độ trả nợ, giảm lãi suất vay ngân hàng cho các dự án đầu tư của các công 

ty vận tải đường sắt. 

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, xử lý kiến 

nghị về việc cung cấp gói hỗ trợ khẩn cấp cho Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam và các chính sách hỗ trợ người lao động.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đường 

sắt đi qua thực hiện bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt theo   

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải đường sắt theo đúng quy định. 
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Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các bộ,    

cơ quan, địa phương, doanh nghiệp biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTgCP; 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  Trợ lý TTg, PTTgCP, 

  TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ: ĐMDN, KTTH, PL; 

- Lưu: VT, CN(2). y                                                              

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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