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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

----- 

Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 

ương (ĐUK) thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 27-NQ ngày 09/11/2022 về 

“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi 

mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai 

đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, (sau đây 

gọi tắt là các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII); 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam (ĐSVN), Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN ban hành Chương 

trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII phải 

được tổ chức một cách nghiêm túc, khoa học, chất lượng, hiệu quả; xác định đây 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. 

2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong các 

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế 

của Tổng công ty ĐSVN, của các đơn vị trong toàn Đảng bộ. 

3. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, các cấp ủy đảng trực thuộc, tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành 

động này, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

4. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, 

tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết 

Trung ương 6 khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới, phát 

triển của Tổng công ty và đất nước trong thời kỳ mới. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

1. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” 
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TT Nhiệm vụ trọng tâm 
Chỉ 

đạo 

Tham mưu 

thực hiện 

Lộ 

trình 

1 

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến đến cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức 

về Hiến pháp và pháp luật; chủ trương, quan 

điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy và 

BTV 

Đảng ủy 

(ĐU) 

TCT 

Ban KTKT 

chủ trì, Ban 

TGTT phối 

hợp; các 

đơn vị. 

doanh 

nghiệp 

Thường 

xuyên 

2 Đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ 

sung các cơ chế chính sách liên quan đến Đường 

sắt: Luật Đường sắt 2017; Đề án quản lý, sử 

dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt 

quốc gia do Nhà nước đầu tư; Niên hạn đầu máy 

toa xe; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty;  

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

Ban TCCB 

chủ trì, 

phối hợp 

Ban KTKT 

và các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

3 Cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan 

điểm, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật 

Nhà nước trên cơ sở rà soát, xây dựng, sửa đổi, 

bổ sung hệ thống quy chế, quy định của Tổng 

công ty và các đơn vị thành viên, đảm bảo tính 

đồng bộ, nghiêm minh, nhất quán, lấy quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao động, của đơn 

vị, doanh nghiệp làm trung tâm, khắc phục 

những sơ hở, bất cập (nếu có). 

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

Ban TCCB 

chủ trì, 

phối hợp 

Ban 

KTKT và 

các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

4 Bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

làm công tác pháp luật, pháp chế, kiểm tra, kiểm 

soát, giám sát trong toàn Tổng công ty. 

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

Ban TCCB 

chủ trì, Ban 

KTKT 

phối hợp 

và các đơn 

vị, doanh 

nghiệp trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 

5 Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, 

phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên trong việc giám sát, phản biện 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính sách pháp 

luật và xây dựng doanh nghiệp, đơn vị. 

 

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

Công đoàn 

ĐSVN, 

Đoàn TN 

TCT; Ban 

chỉ đạo 

QCDC các 

cấp. 

Thường 

xuyên 

6 Công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử 

lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, 

Người 

đứng 

đầu cấp 

Ban 

KTKT và 

các đơn vị, 

Thường 

xuyên 
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người lao động, nhân dân. ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

doanh 

nghiệp 

trực thuộc 

7 Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Kết luận 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của 

Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng đến năm 2030 trong toàn 

Đảng bộ Tổng công ty. 

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV ĐU 

TCT 

Ban 

KTTK và 

các  cơ sở 

Đảng trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 

 

 

2. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi 

mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị 

trong giai đoạn mới” 

TT Nhiệm vụ trọng tâm 
Chỉ 

đạo 

Tham mưu 

thực hiện 

Lộ 

trình 

1 Phát huy vai trò của truyền thông, đội ngũ báo 

cáo viên kiêm chức trong Đảng bộ; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số 

vào công tác định hướng chính trị, tư tưởng, 

phổ biến, cập nhật kiến thức, thông tin chính 

thống của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, của Ngành đến cán bộ, đảng viên và 

người lao động. 

Người 

đứng 

đầu cấp 

ủy và 

BTV 

Đảng 

ủy TCT 

Ban TGTT, 

Các Ban 

hợp nhất và 

các cơ sở 

Đảng trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 

2 Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban 
hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, 
toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tính dự 
báo cao, bám sát thực tiễn. Chỉ ban hành văn 
bản mới khi thật sự cần thiết. 

 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy 

và BTV 

ĐU TCT 

Ban TCCB 

phối hợp với 

Ban KTKT, 

và các cơ sở 

Đảng trực 

thuộc 

Thường 

xuyên 

3 Triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, 
ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh 
nghiệp nhà nước. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Người 
đứng 

đầu cấp 
ủy và 
BTV 
Đảng 

ủy TCT 

Ban TCCB 

phối hợp 

với các Ban 

của Đảng 

Quý I, 
thường 
xuyên 

4 Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối 

quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức; khắc 

phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc 

không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. 

Phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa Tổng 

công ty và đơn vị thành viên, giữa cấp trên và cấp 

dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy 

và BTV 

ĐU TCT 

Ban TCCB 

chủ trì, các 

Ban, đơn vị 

liên quan  

phối hợp 

Thường 

xuyên 



4 
 

5 Đổi mới tư duy, phong cách, tác phong, lề lối làm 

việc đảm bảo khoa học, dân chủ, đi sâu đi sát với 

thực tiễn, khách quan, công tâm, công khai, minh 

bạch; khắc phục tình trạng bao biện, áp đặt, 

buông lỏng quản lý, làm thay, vi phạm quy tắc 

tập trung dân chủ... Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số, mở rộng họp trực 

tuyến, giảm hội họp không cần thiết. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy 

và BTV 

Đảng ủy, 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT; 

Các đơn vị 

thuộc 

TCT, đơn 

vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

6 Đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công 

tác kiểm tra, giám sát, theo hướng: chú trọng 

kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa chủ trương, 

đường lối của Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng ủy Tổng công ty; việc tổ chức thực hiện 

các chương trình, kế hoạch hành động của tập 

thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. 

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi 

dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư 

luận quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh vi 

phạm. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời 

tổ chức đảng, đảng viên sai phạm. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy 

và BTV 

Đảng ủy 

TCT 

UBKT 

Đảng ủy 

TCT phối 

hợp với 

các Ban 

tham mưu 

của Đảng 

và các cơ 

sở Đảng 

trực thuộc 

Thường 

xuyên 

7 Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các 

cấp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình 

phối hợp hoạt động với chuyên môn cùng cấp; 

tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động, hướng mạnh về cơ sở, làm cầu lối giữa 

Đảng với người lao động. 

BTV 

Đảng ủy 

TCT 

Công đoàn 

ĐVN, 

Đoàn TN 

TCT 

Hàng 

năm 

 

3. Thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045” 

 

TT Nhiệm vụ trọng tâm Chỉ đạo 
Tham mưu 

thực hiện 

Lộ 

trình 

1 Tổ chức đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 08-NQ/ĐU ngày 26 tháng 7 năm 2018 

của BCH Đảng bộ TCT về “Đẩy mạnh hoạt 
động khoa học và công nghệ trong tình hình 

mới” và Đề án “Ứng dụng khoa học & công 
nghệ trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2019 - 
2030”; xây dựng phương hướng nhiệm vụ phù 

hợp với từng giai đoạn. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy và 

BTV 

Đảng ủy 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban QTCN 

phối hợp 

Ban TGTT 

và các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 
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2 Ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào 

sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 

trong Tổng công ty. Thực hiện chuyển đổi số 

tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng, sức 

cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, nhất là 

lĩnh vực vận tải và phòng ngừa, ngăn chặn các 

nguy cơ mất ATGTĐS. 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban QTCN 

phối hợp 

Ban KHKD 

và các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

3 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy 

định nội bộ cơ quan doanh nghiệp, đơn vị; đẩy 

nhanh hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức 

kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực sát với thực 

tiễn. 

 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban 

KHKD, 

KTKT và 

các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

4 Triển khai chương trình quốc gia về nâng cao 

năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của 

nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045 (Make in 

Vietnam 2045), trên cơ sở bám sát Quyết định 

số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch 

mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” để xây dựng lộ trình phát 

triển công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ. 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban 

ĐMTX, 

KHKD và 

các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

5 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai đề án 

phát triển nguồn nhân lực ĐSVN chất lượng 

cao, đáp ứng yêu cầu phát triển Đường sắt Việt 

Nam trong giai đoạn mới. 

 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban TCCB 

và các Ban,  

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

6 Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền: 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao 

Bắc - Nam, một số tuyến đường sắt kết nối với 

các khu kinh tế, công nghiệp, cảng hàng không, 

cảng biển. 

- Xây dựng đề án tổng thể thống nhất về cơ chế 

giao quản lý, khai thác các tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường sắt theo hướng tăng 

cường xã hội hóa, tách biệt rõ vai trò quản lý 

nhà nước với vai trò quản lý, khai thác kết cấu 

hạ tầng GTVTĐS. 

- Đẩy nhanh xây dựng danh mục các dự án kêu 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

các Ban 

TCT và các 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 
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gọi đầu tư hạ tầng GTĐS giai đoạn 2021-2030. 

Nghiên cứu thí điểm mô hình đầu tư công – quản 

trị tư, đầu tư tư - sử dụng công; đa dạng hóa 

nguồn lực, huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất 

trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTĐS. 

- Tăng cường cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ 

cho Tổng công ty ĐSVN thực hiện, một số 

nhiệm vụ có tính chiến lược, góp phần dẫn dắt 

quá trình CNH, HĐH đất nước. 

7 Đa dạng hóa hình thức huy động và sử dụng các 

nguồn lực tài chính đầu tư cho CNH, HĐH 

Đường sắt; ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ 

tầng, cơ khí chế tạo, chuyển đổi số. 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Ban TCKT 

và các Ban 

liên quan 

Thường 

xuyên 

8 Xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp 

ngăn ngừa, kiểm soát và làm giảm ô nhiễm môi 

trường đường sắt. Tăng cường hội nhập quốc tế, 

áp dụng KHCN tiên tiến trong bảo vệ môi 

trường đường sắt; xử lý chất thải nguy  hại 

trong các lĩnh vực đường sắt. 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành, Ban 

QTCN và 

các đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 

9 - Tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa doanh 

nghiệp; hình thành môi trường văn hóa số 

trong SXKD và điều hành của Tổng công ty. 

- Thực hiện các chính sách ưu đãi, tạo thuận lợi 

cho người lao động có thu nhập thấp được hỗ 

trợ tiền thuê nhà, cải thiện điều kiện làm việc, 

nâng cao đời sống để an tâm làm việc. 

- Đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao 

trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng số cho người lao động. 

Người 

đứng đầu 

cấp ủy, 

BTV ĐU, 

HĐTV 

TCT 

Ban điều 

hành TCT, 

Công đoàn 

ĐSVN, Ban 

TCCB và 

các Ban, 

đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Thường 

trực cấp uỷ đảng các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chịu trách 

nhiệm chỉ đạo xây dựng các biện pháp và tổ chức lãnh đạo thực hiện Chương trình 

này có hiệu quả, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. 

2. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty và người đứng đầu các 

đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh 

nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các Ban chuyên môn, đơn vị mình theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai 

thực hiện tốt Chương trình hành động này. 

4. Công đoàn ĐSVN và Đoàn Thanh niên Tổng công ty:  
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Hướng dẫn việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền tinh thần các Nghị 

quyết Trung ương sau khóa XIII đến toàn thể đoàn viên công đoàn, đoàn viên 

thanh niên và người lao động ngoài Đảng. Có hình thức tuyên truyền, phổ biến nội 

dung các văn kiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công 

ty trên các kênh thông tin nội bộ Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể. 

5. Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt các Nghị 

quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp trên; vận dụng xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình đảm bảo khả thi, 

phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.  

6. Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty, phối hợp với các Ban hợp 

nhất của Tổng công ty theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện Chương trình hành động, định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực 

hiện với Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối DNTW (b/c); 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TCT; 

- HĐTV, Ban TGĐ TCT; 

- Công đoàn, Đoàn TN TCT; 

- VP và các Ban TCT; 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 

- Lưu: VP, TGTT. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Đặng Sỹ Mạnh 
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