
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 

VỚI CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM  
 

Sáng ngày 11/6/2018, tại Hà Nội,  Trường Cao đẳng Đường sắt đã ký kết thỏa thuận hợp 

tác với Công đoàn ĐSVN: Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động và 

thông tin truyên truyền, quảng bá công tác tuyển sinh tới tận tay người lao động thông qua tổ 

chức công đoàn nhằm giúp cho người lao động ngành đường sắt năm bắt các cơ hội nghề nghiệp, 

cơ hội học tập cho bản thân, cho con em người lao động..  

Đến dự buổi Lễ ký kết hợp tác, về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có đồng chí: 

Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; đồng chí Mai Thành 

Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Công đoàn ĐSVN; đồng chí Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN; 

Các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn ĐS, Ủy viên Thường vụ, UV Ban Chấp hành, Ủy ban 

kiểm tra, Trưởng, phó các ban Công đoàn Đường sắt, Phó chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở. 

Về phía Trường Cao đẳng Đường sắt có đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng; đồng chí Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Minh Thắng Chủ 

tịch Công đoàn trường,  

 

 
 

Hai bên ký Thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” và thông tin truyên 

truyền, quảng bá công tác tuyển sinh tới tận tay người lao động thông qua tổ chức công đoàn 

nhằm giúp cho người lao động ngành đường sắt năm bắt các cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học tập 

cho bản thân, cho con em người lao động; đồng thời tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Công 

đoàn ĐSVN và Trường Cao đẳng Đường sắt trong các hoạt động chung và trong công tác đào 

tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ công đoàn và CNLĐ. 

Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, CNLĐ các công đoàn thuộc Công đoàn 

ĐSVN được ưu đãi như sau: Giảm 10% học phí đối với các loại hình đào tạo chính quy từ hệ Sơ 

cấp đến Cao đẳng (Bằng cấp do Trường Cao đẳng Đường sắt cấp) với các đối tượng bản thân 

hoặc con của đoàn viên công đoàn, CNLĐ các đơn vị thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam; Ưu tiên tuyển chọn con, em đoàn viên công đoàn, CNLĐ các đơn vị thành viên Tổng công 

ty ĐSVN tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo liên kết của nhà trường. Thỏa thuận này có 

hiệu lực từ ngày 11/6. Tháng 11 hàng năm, các bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết 

quả hợp tác, sửa đổi, bổ sung các ưu đãi. 


