
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP  

TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /ĐS-ANAT Hà Nội, ngày          tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai Quyết định số 828/QĐ-TTg  

ngày 31/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

 trên địa bàn Đường sắt. 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Tổng công ty ĐSVN; 

- Các Trung tâm: ĐHVT, Y tế ĐS; 

- Trường Cao đẳng Đường sắt; 

- Các Ban QLDAĐS khu vưc̣ 1, 2, 3; 

- Các Chi nhánh KTĐS, Chi nhánh ga Đồng Đăng; 

- Các Chi nhánh Xí nghiêp̣ Đầu máy; 

- Các Công ty cổ phần VTĐS; 

- Các Công ty cổ phần đường sắt; 

- Các Công ty cổ phần Thông tin tín hiêụ đường sắt; 

- Các Công ty cổ phần Xe lửa: Di ̃An, Gia Lâm; 

- Công ty cổ phần VT&TMĐS (Ratracco). 

Thực hiện công văn số 1348/CĐSVN-VTATGT ngày 11/6/2021 của Cục 

Đường sắt Việt Nam về việc triển khai Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 

31/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ 

phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Để thực hiện nội dung Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ gắn với điều kiện cụ thể hoạt động của từng đơn vị, Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty) yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ 

phần có vốn góp chi phối, Công ty cổ phần Ratraco thực hiện một số nội dung 

công tác sau:  

1. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 

31/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ 

phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt (có văn bản đính kèm); 

2. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung vướng mắc hoặc 

quá thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo về Tổng công ty qua (Ban ANAT), để 

tổng hợp báo cáo Cục ĐSVN, Bộ GTVT để kịp thời giải quyết. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TGĐ (để b/cáo); 

- Các Ban: ANAT, VT, QTCN (để t/hiện); 

- Lưu: VT, ANAT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Phan Quốc Anh  



 

  
 


		2021-06-15T15:07:36+0700


		2021-06-15T16:02:40+0700


		2021-06-15T16:02:40+0700


		2021-06-15T16:02:40+0700




