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THÔNG BÁO 

V/v chính sách giảm giá vé áp dụng cho CBCNV và thân nhân  

ngành Đường sắt năm 2023 của các công ty Cổ phần vận tải Đường sắt  

Hà Nội và Sài Gòn 

 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhận được công văn của hai Công ty Cổ phần 

vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn về việc đề nghị triển khai chính sách giảm giá vé 

áp dụng cho Cán bộ Công nhân viên trong Tổng công ty Đường sắt và thân nhân đi tàu 

trong năm 2023.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty Đường 

sắt được hưởng các chế độ ưu đãi về việc đi lại bằng phương tiện tàu hỏa. Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam tập hợp và gửi kèm theo văn bản 2118/VTHN-KDVT ngày 

01/11/2022 của Công ty Cổ phần vận tải ĐS Hà Nội; văn bản số 1375/VTSG-

KD&CSKH ngày 28/10/2022 của Công ty Cổ phần vận tải ĐS Sài Gòn liên quan về 

chính sách, điều kiện được mua vé giảm giá dành cho CBCNV và thân nhân đi tàu 

đến các đơn vị trực thuộc, các công ty Cổ phần biết để thực hiện.  

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị phổ biến, triển khai đến Cán bộ 

Công nhân viên thuộc đơn vị quản lý biết về chế độ ưu đãi để sử dụng phương tiện 

đường sắt./. 

Nơi nhận: 

- HĐTV, Ban TGĐ (để b/c);                                                  
- Công đoàn, Đoàn TN TCT; 
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN CQ TCT;                
- VP và các Ban, các đơn vị trực thuộc TCT;           E-office 
- Các công ty Cổ phần; 
- Các công ty Cổ phần vận tải: Hà Nội, Sài Gòn. 
- Lưu: VT, VP. 

 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thành 
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