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TỜ TRÌNH 

Về phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt  

quốc gia do nhà nước đầu tư 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ về việc 

quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (sau đây viết tắt là KCHTĐS) 

quốc gia, Văn bản số 476/VPCP-CN ngày 17/01/2020 của Văn phòng Chính phủ; 

Thông báo Kết luận số 70/TB-VPCP ngày 02/3/2020, Thông báo số 125/TB-VPCP 

ngày 25/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã chủ 

trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, cập nhật hoàn 

thiện dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư. 

Bộ GTVT kính trình Thủ tướng Chính phủ nội dung Đề án như sau: 

A. QÚA TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN 

I. Giai đoạn  từ 2018 - ngày 06/01/2020 (lần 1): 

Triển khai Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ về 

việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Tài 

chính và các cơ quan có liên quan để xây dựng dự thảo Đề án. Ngày 21/6/2019, Bộ 

GTVT đã có Tờ trình số 5877/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án. 

Thực hiện Văn bản số 9056/VPCP-CN ngày 07/10/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, sau khi nghiên cứu ý 

kiến các Bộ, ngành liên quan: Bộ Tài chính tại Văn bản số 10328/BTC-QLCS ngày 

03/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5268/BKHĐT-KCHTĐT ngày 

29/7/2019, Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2686/BT-PLDSKT ngày 18/9/2019, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Văn bản số 1004/UBQLV-CNHT ngày 

25/7/019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Văn bản số 2053/ĐS-KTKT ngày 

05/7/019, Bộ GTVT có Văn bản số 11924/BGTVT-KCHT ngày 13/12/2019 báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý và hoàn 

thiện Đề án. 

Ngày 06/01/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã họp nghe 

báo cáo về Đề án. Ngày 17/01/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 

476/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình 

Dũng về nội dung của Đề án. 

Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, để giải quyết vấn đề giao dự toán 

thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa KCHTĐS quốc gia, Chính phủ đã có Nghị 
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quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 

3/2020, trong đó yêu cầu: “Từ năm 2021: Bộ GTVT chủ động phối hợp với các cơ 

quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện bố trí, sử dụng 

kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia từ năm 2021 theo đúng quy định của 

pháp luật, kịp thời, hiệu quả, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông 

đường sắt và chế độ cho người lao động”. 

II. Giai đoạn sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ  từ ngày 

17/01/2020 (lần 2): 

Thực hiện Văn bản số 476/VPCP-CN ngày 17/01/2020 của Văn phòng Chính 

phủ; Thông báo Kết luận số 70/TB-VPCP ngày 02/3/2020, Thông báo số 125/TB-

VPCP ngày 25/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT đã hoàn thiện dự thảo 

Đề án gửi các Bộ ngành xin ý kiến tại các Công văn số 5968/BGTVT-KCHT ngày 

18/6/2020, Công văn số 7103/BGTVT-KCHT ngày 22/7/2020. Trên cơ sở ý kiến 

của các Bộ, ngành: Bộ Tài chính tại Văn bản số 9802/BTC-QLCS ngày 14/8/2020, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (không có ý kiến góp ý), Bộ Tư pháp tại Văn bản số 

2780/BTP-PLDSKT ngày 31/7/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp tại Văn bản số 1273/UBQLV-CNHT ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ GTVT 

tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình này.  

III. Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành tại dự thảo Đề án (lần 2): 

1. Về phương án giao quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia: 

a) Nội dung đề xuất của Bộ GTVT tại dự thảo Đề án: 

Giai đoạn 2020-2025: 

- Giao Tổng công ty ĐSVN (doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ) quản lý sử dụng, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và trực tiếp tổ 

chức khai thác tài sản trong thời gian từ nay đến hết năm 2025 (Danh mục, khối 

lượng chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

- Tổng công ty ĐSVN xây dựng Đề án khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để triển 

khai thực hiện. 

- Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia (trong đó có 

việc cho thuê quyền khai thác tài sản hoặc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản, xử lý tài sản...) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công, Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản 

KCHTĐS với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về 

đường sắt trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản do Bộ GTVT ban hành 

(Phụ lục số 07). 

Giai đoạn từ năm 2026 trở về sau: 

- Giao Cục ĐSVN quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia đối với tài sản sau: 

+ Tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; 

+ Tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; 
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+ Tài sản đã giao cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; 

- Cục ĐSVN tổ chức quản lý, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo Đề án 

cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia hoặc Đề án chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có 

liên quan tại thời điểm thực hiện. Đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện như sau: 

+ Ưu tiên 1: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia. Theo đó: Nhà nước chuyển giao quyền khai thác trong một thời gian nhất 

định gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản KCHTĐS quốc gia hiện có theo 

dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo Hợp đồng để nhận một 

khoản tiền tương ứng. Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thực hiện bảo trì 

KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng ký kết. Thời gian chuyển nhượng quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia được xác định cụ thể cho từng hợp đồng chuyển 

nhượng nhưng không quá 50 năm. Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia được thực hiện thông qua hình thức đấu giá. Trình 

tự, thủ tục, quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và các nội dung 

yêu cầu khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP và pháp luật 

có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng. 

+ Ưu tiên 2: Cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia. Theo đó: 

Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia cho 

doanh nghiệp thực hiện trong một khoảng thời hạn nhất định theo Hợp đồng để 

nhận một khoản tiền tương ứng. Doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia thực hiện bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng ký 

kết. Cơ quan được giao quản lý tài sản giai đoạn này thực hiện ký Hợp đồng cho 

thuê quyền khai thác với doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ hoặc tổ chức đấu giá để lựa chọn doanh nghiệp được thuê quyền 

khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định. Trình tự, thủ tục, quyền, nghĩa 

vụ của doanh nghiệp thuê tài sản và các nội dung yêu cầu khác theo quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan tại thời điểm cho 

thuê. Việc bố trí kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho công tác quản lý, bảo trì tài sản 

KCHTĐS quốc gia trong trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và giải trình của Bộ GTVT: 

- Ý kiến của Bộ Tư pháp: 

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1264/BTP-PLDSKT ngày 12/4/2019 và Công 

văn số 2686/BTP-PLDSKT ngày 18/7/2019 tham gia ý kiến về dự thảo Đề án với 

nội dung: “Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm phương án giao toàn bộ tài sản 

KCHT ĐSQG cho Tổng công ty ĐSVN theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
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5 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; đánh giá ưu nhược điểm và tín khả thi cho từng 

phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Đề nghị Bộ 

Giao thông vận tải tiếp tục tham khảo để, hoàn thiện dự thảo Đề án. 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

Về nội dung này, không khả thi vì: (i) Khối lượng, giá trị tài sản KCHTĐS 

quốc gia là rất lớn, theo Luật Đường sắt năm 2017, kết cấu hạ tầng đường sắt liên 

quan trực tiếp đến chạy tàu gồm: đường sắt quốc gia, nhà ga, đepo, … cần đảm bảo 

tính vận hành, khai thác đồng bộ; (ii) Tổng công ty ĐSVN phải ghi tăng nguồn vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp với giá trị lớn và với điều kiện hiện nay Tổng công ty 

ĐSVN không tự thực hiện được công tác bảo trì KCHTĐS này bằng nguồn vốn tự 

chủ của mình; (iii) Phải tổ chức định giá tài sản KCHTĐS thực tế để làm cơ sở cho 

việc bàn giao, đây là công việc rất khó khăn, phức tạp vì khối lượng tài sản lớn, 

được đầu tư từ lâu, khó xác định được giá trị tài sản.  

Mặt khác, Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh 

KCHTĐS duy nhất hiện nay không đề xuất thực hiện phương án này. 

- Ý kiến của UBQLVNN tại doanh nghiệp: 

+ Ủy ban đã có ý kiến góp ý tại văn bản số 757/UBQLV-CNHT ngày 

12/6/2019 gửi Bộ GTVT. Tuy nhiên, tại dự thảo Bộ GTVT vẫn chưa thống nhất và 

cũng chưa làm rõ lý do không thống nhất. Đề nghị Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu ý 

kiến góp ý của Ủy ban tại văn bản số 757/UBQLV-CNHT nêu trên. 

+ Dự thảo Đề án đề xuất giao cho Tổng công ty ĐSVN quản lý tài sản 

KCHTĐSQG với khoảng thời gian rất ngắn (5 năm), cũng không có cơ sở khoa học 

và không phù hợp với xu hướng chung của đường sắt các nước trên thế giới, gây 

khó khăn rất lớn cho Tổng công ty ĐSVN trong việc xây dựng định hướng chiến 

lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 đến 2030. Tổng 

công ty ĐSVN được Nhà nước thành lập với chức năng, nhiệm vụ chính là kinh 

doanh KCHTĐS theo quy định tại Điều 50 Luật Đường sắt 2017 mà không được 

quản lý tài sản KCHTĐS để kinh doanh (không có tài sản, không nắm được tình 

trạng, trạng thái kỹ thuật của tài sản), thì không thể xác định được sau khi chuyển 

giao cho Cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt quản lý, sử dụng tài sản (sau năm 

2025), Tổng công ty ĐSVN sẽ sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ nào và chức 

năng, nhiệm vụ của Tổng công ty ĐSVN làm gì, không có đối tác nào có thể hợp 

tác liên doanh, liên kết với Tổng công ty ĐSVN trong các công việc liên quan khi 

thời gian quản lý tài sản KCHTĐS chỉ có 5 năm." 

+ Trường hợp từ năm 2026 giao cho Cục ĐSVN tổ chức quản lý, khai thác tài 

sản KCHTĐSQG sẽ không đảm bảo nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đường sắt 

quy định tại Điều 4 Luật Đường sắt và nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản KCHTĐS quốc gia quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 46/2018/NĐ-CP: 

"Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phải 

công khai, minh bạch; bảo đảm điều hành giao thông vận tải đường sắt thống nhất, 

tập trung; bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt quốc gia thông suốt, trật tự, an 

toàn, chính xác và hiệu quả;..”. Phương án này có nguy cơ phá vỡ tính thống nhất 

trong quản lý có tính hệ thống. Đồng thời tăng tầng nấc trung gian, phát sinh các 
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vấn đề liên quan đến phối hợp trong quản lý, vận hành giữa Cục ĐSVN với Tổng 

công ty ĐSVN và một số doanh nghiệp khác, gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo 

an toàn chạy tàu, ảnh hưởng đến nguyên tắc điều hành giao thông vận tải đường sắt 

tập trung, thống nhất vì khi đó Tổng công ty ĐSVN sẽ thực hiện điều hành giao 

thông vận tải đường sắt trong điều kiện hệ thống KCHTĐS quốc gia bị chia cắt, 

thiếu sự kết hợp đồng bộ do có nhiều chủ thể quản lý, khai thác, phá vỡ hệ thống 

hoạt động thống nhất của đường sắt từ trước đến nay. Bên cạnh đó, hiện nay bộ 

máy tồ chức của Cục ĐSVN chỉ có 106 định biên (đa số là cán bộ văn phòng và lực 

lượng thanh tra ATGTĐS), không thể có đủ nhân sự đề tổ chức quản lý, khai thác 

tài sản KCHTĐS quốc gia (bao gồm việc quản lý các hoạt động kinh tế đường sắt 

diễn ra hàng ngày trên phạm vi toàn mạng, tuyến khắp cả nước, quản lý nhiều hoạt 

động nghiệp vụ kỹ thuật đan xen giữa khai thác vận tải và bảo trì KCHTĐS quốc 

gia, công tác khảo sát, cập nhật, triển khai thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu, thanh 

quyết toán..., triển khai, thực hiện dự toán và quản lý chất lượng bảo trì công trình 

xây dựng theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ...). 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

+ Tại Tờ trình số 5877/TTr-BGTVT ngày 21/6/2019 của Bộ GTVT trình Thủ 

tướng Chính phủ về việc, Công văn số 11924/BGTVT-KCHT 13/12/2019 của Bộ 

GTVT về tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý và hoàn thiện Đề án quản lý, 

sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư. Trong các văn bản này, Bộ 

GTVT đã tiếp thu, giải trình chi tiết các ý kiến góp ý của Uỷ ban QLVNN tại doanh 

nghiệp tại văn bản số 757/UBQLV-CNHT ngày 12/6/2019 và văn bản số 

1004/UBQLV-CNHT ngày 25/7/2019. 

+ Dự thảo Đề án đề xuất giao Tổng công ty ĐSVN quản lý sử dụng tài sản 

KCHTĐS quốc gia đến năm 2025 là hoàn toàn phù hợp với quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP: “Căn cứ thực tế tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, trường hợp phải giao tài sản 

kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng 

đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý không tính thành phần 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định”. Đồng thời để bảo 

đảm định hướng rõ ràng cho hoạt động của các chủ thể trong việc quản lý, sử dụng 

tài sản (trong đó có Tổng công ty ĐSVN), Dự thảo Đề án cũng đề xuất rõ phương 

án quản lý tài sản giai đoạn từ năm 2026 trở về sau (Mục 2 Phần E), trong đó: “4. 

Tổng công ty ĐSVN: Là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện khai thác tài 

sản KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác với Cục ĐSVN theo quy định của pháp luật”. Do đó, nội dung dự 

thảo Đề án sẽ không gây khó khăn cho Tổng công ty ĐSVN trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

+ Tại điểm 2.2 khoản 2 Mục IV Phần C và Mục 2 Phần E dự thảo Đề án đã 

nêu rõ phương án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia giai 

đoạn từ năm 2026 trở về sau, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể 

tham gia như: 

“3. Cục ĐSVN: Là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt, đồng 

thời là cơ quan quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia; Tổ chức quản lý, khai thác tài 
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sản KCHTĐS quốc gia theo nội dung Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia và Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

4. Tổng công ty ĐSVN: Là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện 

khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng cho thuê hoặc chuyển nhượng 

có thời hạn quyền khai thác với Cục ĐSVN theo quy định của pháp luật.” 

Như vậy, việc tổ chức quản lý, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia giai đoạn 

từ năm 2026 trở về sau sẽ phải thực hiện theo nội dung Đề án cho thuê quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia và Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo quy 

định của pháp luật về đường sắt, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp 

luật có liên quan. 

Đồng thời, trong giai đoạn 2020-2025, dự thảo Đề án cũng đã đưa ra các giải 

pháp chủ yếu để bảo đảm thực hiện được các nội dung yêu cầu của Đề án (Phần F), 

trong đó có: Giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL; các cơ chế cho việc 

quản lý, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia lâu dài; giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý, bảo trì, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia (trong đó có nội dung 

phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cục 

ĐSVN để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo từng giai đoạn từ nay đến năm 

2025 và sau năm 2025). 

- Ý kiến của Bộ Tài chính: 

Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Bộ GTVT về việc trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định giao quản lý sử dụng, khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN trong giai đoạn 2020-2025. 

Giai đoạn từ năm 2026 trở về sau: việc giao tài sản KCHTĐS quốc gia trên cơ 

sở tổng kết, đánh giá về ưu điểm, nhược điểm việc giao tài sản KCHTĐS quốc gia 

của giai đoạn trước (giai đoạn 2020-2025); đánh giá cơ cấu tổ chức, năng lực của 

cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt thuộc Bộ 

GTV (Cục ĐSVN); trên cơ sở đó quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực 

hiện việc giao tài sản KCHTĐS giai đoạn từ năm 2026 trở về sau theo quy định tại 

Nghị định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) 

và pháp luật chuyên ngành đường sắt. 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính. Hiện tại, Bộ GTVT đang tiếp tục hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cục ĐSVN để đủ điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm 

vụ quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định sau năm 2025. 

2. Về giao dự toán bảo trì KCHTĐS quốc gia: 

a) Nội dung đề xuất của Bộ GTVT tại dự thảo Đề án 

Sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân sách hàng 

năm, Bộ GTVT phân bổ dự toán quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia cho 

Cục ĐSVN. Cục ĐSVN ký hợp đồng đặt hàng 03 bên (Cục ĐSVN, Tổng công ty 

ĐSVN, các Công ty cổ phần đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt) thực hiện 
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quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia, trong đó: 

- Cục ĐSVN là cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, 

bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; 

- Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện quản 

lý, giám sát, quản lý chất lượng, thanh toán bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; 

- 20 công ty cổ phần đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt là đơn vị thực 

hiện bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia. 

b) Ý kiến của các Bộ, ngành: 

- Ý kiến của Bộ Tư pháp: 

Đề nghị Bộ GTVT làm rõ loại hợp đồng 03 bên ở đây là hợp đồng gì, căn cứ 

trên quy định nào của pháp luật hiện hành để ký kết hợp đồng và nghĩa vụ thực 

hiện hợp đồng của các bên; trong đó, cần lưu ý làm rõ trách nhiệm của các bên liên 

quan trong quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; sự phù hợp với các quy định 

pháp luật liên quan, trong đó có Luật Đường sắt năm 2017. 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp và đề xuất lựa chọn phương án 2 (theo 

phương án góp ý lựa chọn của Bộ Tài chính) nhằm phù hợp với quy định của Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP. 

- Ý kiến của UBQLVNN tại doanh nghiệp: 

Đề nghị Bộ GTVT tiếp tục giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế đối với công 

tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN như năm 

2019, 2020. Trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật,đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép nội dung này. 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

- Bộ GTVT tiếp tục giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế cho công tác quản lý, 

bảo trì tài sản KCHTĐSQG cho Tổng công ty ĐSVN như năm 2019, 2020 là không 

phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 49).  

- Mặt khác, theo Thông báo số 125/TB-VPCP ngày 25/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia; Nghị quyết 

số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 3/2020, 

việc giao dự toán quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia như sau: “Từ năm 2021: Bộ 

GTVT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cần thiết để thực hiện bố trí, sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia từ 

năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, hiệu quả, đồng thời bảo đảm 

chất lượng, an toàn giao thông đường sắt và chế độ cho người lao động”. 

- Ý kiến của Bộ Tài chính: 

+ Bộ Tài chính thấy rằng, phương án 2 là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

7, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 13, khoản 4 Điều 26 và Biểu 2 Phụ lục I Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với Bộ Luật dân sự về hợp đồng kinh tế, 
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tuy nhiên, cần làm rõ nội dung của hợp đồng đặt hàng bảo đảm phù hợp với quy định 

và nghĩa vụ quản lý giám sát của Tổng công ty ĐSVN. 

+ Đối với Phương án 3, Bộ Tài chính thấy rằng: Pháp luật về đặt hàng quy định 

tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP không có quy định cụ thể về hợp đồng 3 bên; do 

đó, việc Bộ GTVT đề xuất thực hiện theo Phương án 3 thì cần phải ban hành Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, 

việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP phải thực hiện theo quy trình 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phải đánh giá đầy đủ các tồn tại 

trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung toàn diện; dó đó, sẽ mất nhiều thời gian để 

thực hiện, để áp dụng cho năm 2021 là khó khả thi. 

Ý kiến giải trình của Bộ GTVT: 

Tiếp thu ý kiến góp ý và thống nhất lựa chọn phương án 2. 

3. Ý kiến góp ý của Tổng công ty ĐSVN (Công văn số 1645/ĐS-KTKT ngày 

29/6/2020) 

Bộ GTVT nhận thấy các nội dung góp ý của Tổng công ty ĐSVN về dự thảo 

Đề án cơ bản giống với ý kiến góp ý của UBQLVNN tại doanh nghiệp. Do đó, Bộ 

GTVT lồng ghép ý kiến góp ý của Tổng công ty ĐSVN tại nội dung tiếp thu, giải 

trình ý kiến góp ý của UBQLVNN tại doanh nghiệp. 

4. Về các ý kiến góp ý chi tiết khác liên quan đến dự thảo Đề án: 

Bộ GTVT đã tổng hợp tại bảng tiếp thu, giải trình gửi kèm theo Tờ trình này. 

B. NỘI DUNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN 

Nội dung dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia do nhà 

nước đầu tư sau khi chỉnh sửa bổ sung về cơ bản bám sát nội dung Bộ GTVT đã 

trình Chính phủ tại Tờ trình số 5877/TTr-BGTVT ngày 21/6/2019, Công văn số 

11924/BGTVT-KCHT ngày 13/12/2019. Một số nội dung bổ sung tại dự thảo Đề án 

theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm rõ hơn về công tác giao dự toán 

bảo trì KCHTĐS quốc gia; công tác đặt hàng bảo trì KCHTĐS quốc gia, làm cơ sở 

để triển khai thực hiện từ năm 2021 trở về sau, nhằm đảm bảo đúng quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước; bổ sung cơ chế khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia bắt 

đầu từ năm 2026 để chủ động trong quá trình chuyển giao tài sản về cho cơ quan 

quản lý nhà nước quản lý nhằm đảm bảo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, Nghị định số 46/201/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ. Sau khi chỉnh sửa, 

bổ sung dự thảo Đề án bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Tài sản KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư (sau đây gọi là tài sản 

KCHTĐS quốc gia) giao Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện 

chủ sở hữu đối với tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 11, Luật Đường sắt năm 2017, bao gồm cả đất gắn với KCHT ĐS, gồm 02 

loại: tài sản KCHTĐS quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu và tài sản 

KCHTĐS quốc gia không trực tiếp liên quan đến chạy tàu. - Chủ thể quản lý, sử 
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dụng tài sản KCHTĐS quốc gia. 

2. Mục tiêu của Đề án 

- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia; xây dựng 

các cơ chế quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia phù hợp với quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đường sắt và pháp luật có 

liên quan. 

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể tham gia quản lý, sử dụng 

tài sản KCHTĐS quốc gia; bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc 

gia chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch cho các chủ thể tham gia quản lý, sử 

dụng, đầu tư, kinh doanh KCHTĐS quốc gia. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với 

việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia. 

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN KCHTĐS QUỐC 

GIA 

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia đã được nêu chi tiết 

tại Phần B của dự thảo Đề án. Hiện tại, toàn bộ tài sản KCHTĐS quốc gia đều được 

giao cho Tổng công ty ĐSVN quản lý, sử dụng. Tổng công ty ĐSVN là doanh 

nghiệp kinh doanh KCHTĐS duy nhất thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản 

KCHTĐS quốc gia; Cục ĐSVN thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ 

GTVT quản lý nhà nước chuyên ngành về đường sắt.  

2. Tài sản KCHTĐS quốc gia được giao cho Tổng công ty ĐSVN trực tiếp 

quản lý với tổng chiều dài 3.315km, trong đó 2.646,88km đường chính tuyến, 

515,46km đường ga và đường nhánh, bao gồm 03 loại khổ đường: khổ đường 

1.000mm, khổ đường 1.435mm, khổ đường lồng 1.000mm & 1.435mm. Chất 

lượng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt hầu hết là lạc hậu, chắp vá, nhiều tuyến 

đường sắt được xây dựng từ 50 đến trên 100 năm và hầu hết chưa được vào cấp kỹ 

thuật. 

3. Mạng lưới đường sắt quốc gia phân bố theo 07 tuyến chính: Hà Nội - TP. 

Hồ Chí Minh, Gia Lâm - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Yên Viên - Lào Cai, 

Đông Anh - Quán Triều, Kép - Lưu Xá, Kép - Hạ Long - Cái Lân; một số tuyến 

nhánh như: Bắc Hồng - Văn Điển, Cầu Giát - Nghĩa Đàn, Đà Lạt - Trại Mát, Diêu 

Trì - Quy Nhơn, Bình Thuận - Phan Thiết, Mai Pha - Na Dương... và một số đoạn 

tuyến kết nối với kho hàng. Mạng lưới đường sắt này trải dài trên địa bàn của 34 

tỉnh, thành phố. 

III. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN 

KCHTĐS QUỐC GIA 

1. Các hình thức giao quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của 

Chính phủ, việc giao quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia được lựa chọn một trong 

03 hình thức như sau:  

a) Giao tài sản KCHTĐS quốc gia cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS 
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theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

b) Giao tài sản KCHTĐS quốc gia cho Cục ĐSVN quản lý đối với tài sản có 

liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản hình thành từ dự án do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định đầu tư và tài sản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ 

GTVT quyết định giao. 

c) Giao tài sản KCHTĐS quốc gia cho Tổng công ty ĐSVN quản lý không 

tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

2. Các phương thức khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

Theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công1 , tài sản 

KCHTĐS quốc gia có 03 phương thức khai thác như sau: 

a) Cơ quan được giao quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác tài sản. 

b) Cho thuê quyền khai thác tài sản2: Theo phương thức này, Nhà nước sẽ 

chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia cho doanh 

nghiệp thực hiện trong một khoảng thời hạn nhất định theo Hợp đồng để nhận một 

khoản tiền tương ứng. 

c) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản3: Theo phương thức này, 

Nhà nước sẽ chuyển giao quyền khai thác trong một khoảng thời gian nhất định gắn 

với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản KCHTĐS quốc gia hiện có theo dự án đã 

được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo Hợp đồng để nhận một khoản 

tiền tương ứng. 

3. Đề xuất phương án giao quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia 

a) Hiện trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia 

- Hiện tại, một số văn bản QPPL vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, kịp 

thời như: Nghị định số 11/2018/NĐ-CP chưa phù hợp với Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP và thực tế việc chuyển đổi đại diện chủ sở hữu đối với Tổng công 

ty ĐSVN còn thiếu quy định về: Chi phí quản lý, bảo vệ tài sản KCHTĐS; chi phí 

lập kế hoạch bảo trì; chi phí giám sát công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia, ....  

- Hiện tại, lĩnh vực đường sắt đã có các chiến lược, quy hoạch, nhưng hiện nay 

vẫn phải tiếp tục xây dựng Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2020-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Các quy hoạch tuyến, ga 

đường sắt quốc gia cũng phải xây dựng để quản lý đất dành cho đường sắt, quản lý 

đầu tư, kêu gọi và bố trí nguồn lực cho phát triển đường sắt. Những nội dung này 

đang được Bộ GTVT tổ chức thực hiện từ năm 2020 và những năm tiếp theo. 

- Đất dành cho đường sắt chưa được cắm mốc chỉ giới theo quy định của pháp 

luật về đường sắt và bị xâm lấn nhiều. Nhiều khu ga hiện nay đã và đang được 

chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giao đất cho 

doanh nghiệp; một số khu ga đang được quản lý theo hiện trạng. Hành lang 

ATGTĐS có nhiều vị trí bị xâm lấn, dọc tuyến đường sắt còn tồn tại nhiều lối đi tự 

                                                 
1 Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
2 Điều 13 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
3 Điều 14 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
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mở tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGTĐS, để giải quyết vấn đề này Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTG ngày 10/3/2020 về phê duyệt Đề án 

đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua 

đường sắt. Hiện nay, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên 

quan đang tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình yêu cầu hoàn thành vào năm 2025.  

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy hiện có của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

đường sắt (Cục ĐSVN) mới chỉ đáp ứng được nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ 

chức thực thi pháp luật chuyên ngành đường sắt. Bộ GTVT đang tiếp tục hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cục ĐSVN để đủ điều kiện, năng lực thực hiện 

nhiệm vụ quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định.  

- Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ và Uỷ Ban QLVNNTDN trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu từ ngày 29/9/20184. 

Đến nay, Đề án cơ cấu lại Tổng công ty ĐSVN vẫn chưa được phê duyệt để phù 

hợp với tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN.  

b) Phương án đề xuất giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia 

Giai đoạn 2020-2025: 

- Giao Tổng công ty ĐSVN (doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ) quản lý sử dụng, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và trực tiếp tổ 

chức khai thác tài sản trong thời gian từ nay đến hết năm 2025 (Danh mục, khối 

lượng chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

- Tổng công ty ĐSVN xây dựng Đề án khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để triển 

khai thực hiện. 

- Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia (trong đó có 

việc cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác 

tài sản, xử lý tài sản...) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công, Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ 

quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đường sắt trong việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản do Bộ GTVT ban hành. 

Giai đoạn từ năm 2026 trở về sau: 

- Giao Cục ĐSVN quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia đối với tài sản sau: 

+ Tài sản có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; 

+ Tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; 

+ Tài sản đã giao cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; 

- Cục ĐSVN tổ chức quản lý, khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo Đề án 

                                                 
4 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP. 



12 

cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia và Đề án chuyển nhượng có 

thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có 

liên quan tại thời điểm thực hiện. Đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện như sau: 

+ Ưu tiên 1: Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia5. Theo đó: Nhà nước chuyển giao quyền khai thác trong một thời gian 

nhất định gắn với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản KCHTĐS quốc gia hiện có 

theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo Hợp đồng để nhận 

một khoản tiền tương ứng. Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng thực hiện bảo trì 

KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng ký kết. Thời gian chuyển nhượng quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia được xác định cụ thể cho từng hợp đồng chuyển 

nhượng nhưng không quá 50 năm. Việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia được thực hiện thông qua hình thức đấu giá. Trình 

tự, thủ tục, quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và các nội dung 

yêu cầu khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP và pháp luật 

có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng. 

+ Ưu tiên 2: Cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia6. Theo đó: 

Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia cho 

doanh nghiệp thực hiện trong một khoảng thời hạn nhất định theo Hợp đồng để 

nhận một khoản tiền tương ứng. Doanh nghiệp thuê quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia thực hiện bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo hợp đồng ký 

kết. Cơ quan được giao quản lý tài sản giai đoạn này thực hiện ký Hợp đồng cho 

thuê quyền khai thác với doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ hoặc tổ chức đấu giá để lựa chọn doanh nghiệp được thuê quyền 

khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định. Trình tự, thủ tục, quyền, nghĩa 

vụ của doanh nghiệp thuê tài sản và các nội dung yêu cầu khác theo quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan tại thời điểm cho 

thuê. Việc bố trí kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho công tác quản lý, bảo trì tài sản 

KCHTĐS quốc gia trong trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS 

quốc gia, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

IV. CƠ CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ, BẢO TRÌ TÀI SẢN KCHTĐS 

QUỐC GIA  

Nội dung quản lý sử dụng, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia trong giai đoạn 

giao Tổng công ty ĐSVN quản lý sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia như sau: 

1. Nguyên tắc thực hiện công tác bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia  

Công tác bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia được thực hiện theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Đường sắt năm 2017, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 

ngày 12/5/2015 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Tài 

Chính. 

2. Đối với công tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS 

                                                 
5 Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
6 Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
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Bộ GTVT đề xuất 03 phương án thực hiện đặt hàng công tác quản lý, bảo 

dưỡng tài sản KCHTĐS quốc gia như sau: 

a) Phương án 1:  

- Sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân sách hàng 

năm, Bộ GTVT phân bổ dự toán quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia cho 

Cục ĐSVN. Cục ĐSVN ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc 

gia với Tổng công ty ĐSVN; Tổng công ty ĐSVN tổ chức triển khai thực hiện bằng 

cách ký hợp đồng cho 20 Công ty cổ phần đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt 

(CP đường sắt và TTTH đường sắt) do Tổng công ty ĐSVN nắm quyền chi phối để 

thực hiện công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia. Với vai trò là bên nhận đặt hàng, 

Tổng công ty ĐSVN trực tiếp chỉ đạo và quản lý việc thực hiện công tác bảo dưỡng 

KCHTĐS quốc gia. 

- Cục ĐSVN ký hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để thực hiện giám sát 

công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia. 

Thuận lợi: 

+ Tổng Công ty ĐSVN là đơn vị nhận đặt hàng, chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện toàn bộ quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nên có 

đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật Đường sắt, như: bảo 

đảm an toàn giao thông đường sắt; phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố; duy trì 

trạng thái kỹ thuật, chất lượng KCHTĐS đã công bố; xây dựng, công bố công lệnh 

tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu; tổ chức điều hành GTVT đường sắt. 

+ Với tổ chức bộ máy hiện nay của Cục ĐSVN, không đủ nhân lực để thực 

hiện giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên. Việc thuê đơn vị độc lập với Tổng 

công ty ĐSVN để thực hiện giám sát công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia là cần 

thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tồn tại, vướng mắc:  

+ Tổng công ty không có ngành, nghề kinh doanh thực hiện bảo trì mà chỉ 

thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt (điểm a 

khoản 3 Điều 4 Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018) nên việc đặt hàng 

đối với Tổng công ty ĐSVN là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 (Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công khác phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực dịch vụ sự 

nghiệp công nhân đắth hàng). 

+ Chưa có quy định sau khi nhận đặt hàng với Cục ĐSVN, Tổng công ty 

ĐSVN (đơn vị nhận đặt hàng) được ký hợp đồng đặt hàng lại toàn bộ phần việc bảo 

dưỡng thường xuyên cho các công ty CP đường sắt và TTTH đường sắt (chưa phù 

hợp điểm a khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu, khoản 1 Điều 47 Nghị định 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015). 

+ Thông tư 16/2018/TT-BGTVT và Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-

BGTVT-BTC hiện đang quy định chủ thể thực hiện kế hoạch bảo trì, đặt hàng, 

nghiệm thu, thanh toán là Tổng công ty ĐSVN. 

+ Từ năm 2020 trở về trước, Tổng công ty ĐSVN là đơn vị được giao dự toán 
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NSNN, với vai trò là chủ đầu tư vừa thực hiện công tác quản lý dự án vừa thực hiện 

chức năng giám sát, nghiệm thu, thanh toán công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia. 

Do đó, khi Tổng công ty ĐSVN là đơn vị trực tiếp thực hiện bảo dưỡng thường 

xuyên (đơn vị nhận đặt hàng), sẽ dẫn đến việc khó khăn trong công tác quản lý bảo 

dưỡng thường xuyên do Cục ĐSVN không đủ nguồn lực để thực hiện với vai trò là 

chủ đầu tư (bên đặt hàng thực hiện thực hiện chức năng giám sát, nghiệm thu, thanh 

toán). Ngoài ra, Tổng công ty ĐSVN không thể vừa thực hiện công tác bảo dưỡng 

KCHTĐS quốc gia (bên nhận đặt hàng), vừa thực hiện chức năng giám sát, nghiệm 

thu, thanh toán công tác bảo dưỡng thường xuyên (vai trò chủ đầu tư - bên đặt 

hàng). 

Biện pháp khắc phục: 

+ Đề nghị xem xét làm rõ, điều chỉnh quy định điểm a khoản 8 Điều 89 Luật 

Đấu thầu, khoản 1 Điều 47 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; điều chỉnh 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4, Điều 18 Nghị định 11/2018/NĐ-CP ngày 

16/01/2018, theo đó, sau khi ký hợp đồng đặt hàng với Cục ĐSVN, Tổng công ty 

ĐSVN được tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với 20 Công ty CP đường sắt và TTTH 

đường sắt để thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS. 

+ Rà soát, bổ sungcác chi phí liên quan đến: quản lý tài sản, xây dựng kế 

hoạch bảo trì, chi phí giám sát bảo dưỡng thường xuyên, .... Trong thời gian chưa 

có quy định về chủ thể được giao dự toán, đặt hàng và phương pháp xác định chi 

phí quản lý tài sản, chi phí giám sát bảo dưỡng thường xuyên nhằm phù hợp với 

quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, đề nghị Bộ Tài chính thống nhất với Bộ 

GTVT phương án triển khai thực hiện. 

+ Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC; Thông 

tư số 16/2018/TT-BGTVT cho phù hợp với Phương án 1 nêu trên. 

b) Phương án 2: Sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi 

ngân sách hàng năm, Bộ GTVT phân bổ dự toán quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc 

gia cho Cục ĐSVN. Trên cơ sở kế hoạch bảo trì được phê duyệt, Cục ĐSVN ký 

hợp đồng đặt hàng với 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt thực hiện bảo 

dưỡng KCHTĐS quốc gia; Cục ĐSVN ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty 

ĐSVN thực hiện quản lý, giám sát bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia.  

Thuận lợi: 

- Phù hợp với đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN và các 

công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt theo quy định về điều kiện đặt hàng cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

- Tách bạch việc ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực 

hiện bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia (với 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường 

sắt) và ký hợp đồng đặt hàng thực hiện quản lý, giám sát bảo dưỡng KCHTĐS quốc 

gia (với Tổng công ty ĐSVN). 

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện quản lý, bảo trì 

KCHT ĐSQG sử dụng nguồn NSNN, cũng như xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi 

và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng. 
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Tồn tại, vướng mắc: 

+ Do Tổng công ty ĐSVN không trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo 

dưỡng KCHTĐS quốc gia nên sẽ gặp khó khăn nhất định trong việc thực hiện trách 

nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS quốc gia theo quy định 

của Luật Đường sắt. 

+ Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT và Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-

BGTVT-BTC hiện đang quy định chủ thể thực hiện kế hoạch bảo trì, đặt hàng, 

nghiệm thu, thanh toán là Tổng công ty ĐSVN. 

+ Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 32/2019/ NĐ-CP, 

việc đặt hàng phải đáp ứng: “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có tính đặc thù do 

liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký thực hiện”. 

Do đặc thù bảo trì KCHT đường sắt quốc gia trải dài, từ trước đến nay, các 

công ty CP đường sắt, TTTH ĐS được chia các đoạn, tuyến để quản lý nhằm phù 

hợp với công tác đảm bảo an toàn đường sắt (chắn gác đường ngang, tuần gác, …). 

Do đó, trong quá trình bảo trì KCHTĐS quốc gia cần thiết chia thành từng đoạn 

tuyến ứng với từng phạm vi quản lý của các công ty CP đường sắt, TTTH đường 

sắt. Trường hợp có đơn vị khác đăng ký đặt hàng tại địa phận quản lý khác sẽ khó 

thực hiện do đặt thù đảm bảo an toàn chạy tàu đối với công việc của tuần đường, 

gác chắn đường ngang. 

Biện pháp khắc phục: 

+ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT và Thông tư liên tịch số 

10/2016/TTLT-BGTVT-BTC để đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL; 

+ Cần xây dựng quy chế làm việc rõ ràng trong công tác phối hợp thực hiện 

bảo trì KCHTĐS quốc gia giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh 

doanh KCHTĐS, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc quản lý tài 

sản, bảo vệ KCHTĐS quốc gia, trách nhiệm bảo đảm ATGT đường sắt, an toàn 

chạy tàu, khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn giao thông, thiên tai,... đảm bảo tuân thủ 

quy định của Luật Đường sắt. 

c) Phương án 3: Sau khi có thông báo của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi 

ngân sách hàng năm, Bộ GTVT phân bổ dự toán quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS 

quốc gia cho Cục ĐSVN. Cục ĐSVN sẽ ký hợp đồng đặt hàng 03 bên (Cục ĐSVN, 

Tổng công ty ĐSVN, các Công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt) thực hiện quản 

lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia, trong đó: 

- Cục ĐSVN là cơ quan đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, 

bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; 

- Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện quản 

lý, giám sát bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; 

- 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt thực hiện bảo dưỡng KCHTĐS 

quốc gia. 

Thuận lợi: 

- Việc ký hợp đồng đặt hàng 03 bên (Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN, các 
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Công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt) sẽ xác định rõ trách nhiệm của từng chủ 

thể trong quá trình triển khai thực hiện quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; nêu 

cao vai trò của Tổng công ty ĐSVN trong việc quản lý, giám sát bảo dưỡng 

KCHTĐS quốc gia cung như không gây xáo trộn nhiều trong quá trình triển khai 

thực hiện. 

- Tổng công ty ĐSVN là doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS được giao quản 

lý tài sản KCHTĐS quốc gia đến năm 2025, được tham gia trong toàn bộ các hợp 

đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; đồng thời, trực tiếp tổ chức 

thực hiện và quản lý, giám sát việc thực hiện các công tác này. Do đó, có đủ điều 

kiện để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS 

quốc gia theo quy định của Luật Đường sắt. 

- Phù hợp với đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN và các 

công CP đường sắt, TTTH đường sắt theo quy định về điều kiện đặt hàng cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

- 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt là các doanh nghiệp có đủ năng 

lực, kinh nghiệm, đã và đang thực hiện công tác KCHTĐS quốc gia. 

- Phù hợp với tổ chức bộ máy hiện nay của Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN 

và 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt trong thực hiện công tác quản lý, bảo 

trì KCHTĐS quốc gia. 

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện quản lý, bảo trì 

KCHTĐS quốc gia sử dụng nguồn NSNN, cũng như xác định rõ trách nhiệm, 

quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng. 

Tồn tại, vướng mắc: 

- Chưa phù hợp với mẫu Hợp đồng (Mẫu số 3) quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó các chủ thể tham gia ký hợp đồng gồm 

Bên đặt hàng (Bên A) và Bên nhận đặt hàng (Bên B); chưa có quy định ký hợp 

đồng đặt hàng 3 bên để thực hiện công tác bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC chưa quy định các chi 

phí cho công tác: Quản lý tài sản KCHTĐS; giám sát công tác bảo dưỡng 

KCHTĐS quốc gia; lập kế hoạch bảo trì KCHTĐS quốc gia; 

- Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC hiện đang quy định Tổng 

công ĐSVN là chủ thể được giao dự toán và đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích 

đường sắt cho các công ty con thực hiện; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT quy định Tổng công ty ĐSVN tổ chức 

thực hiện kế hoạch bảo trì KCHTĐS quốc gia. 

Biện pháp khắc phục: 

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT và Thông tư liên tịch số 

10/2016/TTLT-BGTVT-BTC, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC 

để đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL. 

- Bổ sung quy định chi tiết về mẫu hợp đồng đặt hàng 3 bên thực hiện quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định tại khoản 4 
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Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP. 

- Bổ sung mẫu Hợp đồng đặt hàng 3 bên tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

* Đề xuất lựa chọn phương án: 

Qua phân tích thấy rằng mỗi phương án đề xuất nêu trên đều có thuận lợi và 

khó khăn, vướng mắc nhất định, ít nhiều phải sửa đổi bổ sung một số văn bản quy 

phạm pháp luật để đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ , ngành, Bộ GTVT kiến nghị lựa chọn 

Phương án 2 do: ít phải sửa đổi văn bản QPPL, chỉ chỉnh sửa các Thông tư liên tịch 

số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC; số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC; Thông tư số 

16/2018/TT-BGTVTcủa Bộ GTVT. Khi thực hiện theo Phương án 2, hợp đồng đặt 

hàng giữa Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN sẽ quy định rõ trách nhiệm của các 

chủ thể, do đó Tổng công ty ĐSVN vẫn được trực tiếp thực hiện hoặc giám sát việc 

thực hiện trong tất cả các công tác quản lý, bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia nên bảo 

đảm điều kiện thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh 

doanh KCHTĐS quốc gia theo quy định của Luật Đường sắt. Đồng thời, ít gây xáo 

trộn bộ máy tổ chức, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia. 

3. Đối với các công tác: Sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, kiểm định, 

quan trắc và các công tác khác thuộc kế hoạch bảo trì 

Triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Theo 

quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng, Cục ĐSVN là cấp quyết định đầu tư 

(trường hợp Bộ GTVT uỷ quyền) và chủ đầu tư các dự án; việc triển khai thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

4. Đối với sửa chữa đột xuất không có trong kế hoạch bảo trì  

- Đối với sửa chữa đột xuất công trình, bộ phận công trình đường sắt quốc gia 

bị hư hỏng do mưa bão, lũ lụt, động đất, thiên tai, thực hiện theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ GTVT về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố thiên 

tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt. 

- Đối với sửa chữa đột xuất công trình, bộ phận công trình đường sắt quốc gia 

bị hư hỏng do các nguyên nhân khác, Bộ GTVT uỷ quyền cho Cục ĐSVN phê 

duyệt; báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện. 

5. Một số nguyên tắc về khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

a) Cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải:  

- Tổng công ty ĐSVN cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường 

sắt trên tài sản KCHTĐS quốc gia được giao quản lý. Giá dịch vụ điều hành thông 

vận tải đường sắt thực hiện theo quy định của Bộ GTVT. 

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm nộp phí sử dụng 

KCHTĐS quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Đường sắt 2017. 
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Mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của 

Bộ Tài chính. 

b) Kinh doanh, khai thác KCHTĐS quốc gia:  

- Đối với phương án Tổng công ty ĐSVN trực tiếp tổ chức khai thác tài sản, 

đảm bảo phù hợp quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Tổng công ty ĐSVN lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 

số 46/2018/NĐ-CP để trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án khai thác 

tài sản theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 

+ Việc quản lý nguồn thu từ khai thác tài sản: (i) nguồn thu là phí, lệ phí thực 

hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, pháp luật có liên quan; (ii) nguồn 

thu từ giá sử dụng, khai thác tài sản thực hiện theo quy định pháp luật về giá.  

- Đối với phương thức cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác tài sản, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị 

định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể:  

+ Tổng công ty ĐSVN lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 5 

Điều 14 để trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án khai thác tài sản 

theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 13; khoản 5, khoản 6 Điều 14. 

+ Phương án giá cần thuyết minh cụ thể cách xác định, phù hợp với quy định tại 

Điều 15 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 47/2018/TT-

BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi 

điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông và thủy lợi. Việc đấu giá quyền khai thác tài sản thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đấu giá.  

+ Nguồn thu từ khai thác tài sản thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, phù hợp với quy định tại Nghị định số 

46/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 17, Điều 18) trên cơ sở nguồn hình thành tài 

sản (vốn ngân sách nhà nước đầu tư, vốn vay, vốn huy động).  

6. Xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia 

- Việc xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia giao cho Tổng công ty ĐSVN quản lý, 

sử dụng, khai thác không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực 

hiện theo các quy định tại Mục 5 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 

- Điều chuyển tài sản KCHTĐS quốc gia giữa Bộ GTVT với Bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật 7  đối với những tài sản 

KCHTĐS quốc gia không trực tiếp liên quan đến chạy tàu, khi không còn phù hợp 

với quy hoạch phát triển GTVT đường sắt, Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS quốc gia không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng quy hoạch 

của địa phương. 

- Việc khắc phục hậu quả sửa chữa tài sản KCHTĐS quốc gia để đảm bảo 

khôi phục hoạt động chạy tàu an toàn, thông suốt đối với tài sản KCHTĐS quốc gia 

liên quan đến an toàn chạy tàu, nhà nước cấp kinh phí để thực hiện sửa chữa, khắc 

                                                 
7Điều 21 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
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phục theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; trình tự, thủ 

tục cấp kinh phí thực hiện nội dung công việc nêu trên thực hiện theo quy định về 

khắc phục sự cố, thiên tai theo quy định của pháp luật. 

7. Tổ chức hạch toán, kế toán và công tác báo cáo và cơ sở dữ liệu về tài 

sản KCHTĐS quốc gia 

a) Công tác hạch toán, kế toán: 

- Tài sản KCHTĐS quốc gia có kết cấu độc lập hoặc một hệ thống gồm 

nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số 

chức năng nhất định là một đối tượng ghi sổ kế toán. 

- Tổng công ty ĐSVN thực hiện ghi sổ kế toán đối với toàn bộ tài sản 

KCHTĐS quốc gia được giao quản lý, sử dụng, khai thác không tính thành phần 

vốn tại doanh nghiệp: 

+ Mở hồ sơ, sổ sách và thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo 

cáo tài chính đối với tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật về kế 

toán và quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; đồng thời mở 

thẻ tài sản KCHTĐS quốc gia để theo dõi về số lượng và các thông số kỹ thuật có 

liên quan. 

+ Định kỳ hàng quý, năm, cùng với thời điểm lập báo cáo tài chính giữa niên 

độ hoặc báo cáo tài chính năm, Tổng công ty ĐSVN thực hiện báo cáo tình hình 

tăng, giảm, tính hao mòn tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật và 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Tổng công ty ĐSVN tổ chức theo dõi, hạch toán 

hao mòn tài sản KCHTĐS theo quy định tại Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 

17/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông, thủy lợi; Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. 

- Việc xác định nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản KCHTĐS quốc gia 

được thực hiện theo nguyên tắc: 

+ Đối với tài sản KCHTĐS quốc gia đang sử dụng, đã có thông tin về 

nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì Tổng công ty ĐSVN sử dụng giá trị đã có 

để ghi sổ kế toán; trường hợp tài sản KCHTĐS quốc gia chưa có thông tin về 

nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì Tổng công ty ĐSVN sử dụng giá quy ước 

(sau khi được Bộ Giao thông vận tải quyết định) để xác định nguyên giá tài sản ghi 

sổ kế toán. 

+ Đối với tài sản KCHTĐS quốc gia hoàn thành, đưa vào sử dụng, giá trị ghi 

sổ kế toán là giá trị mua sắm, quyết toán theo quy định. 

+ Đối với tài sản KCHTĐS quốc gia được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành 

đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Tổng 

công ty ĐSVN sử dụng nguyên giá tạm tính để ghi sổ kế toán. Nguyên giá tạm tính 

được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên: giá trị đề nghị quyết toán; giá trị xác định theo 

Biên bản nghiệm thu A-B; giá trị dự toán dự án đã được phê duyệt. Khi có quyết 

định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì thực hiện điều chỉnh giá trị hạch 

toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 
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- Trường hợp tài sản KCHTĐS quốc gia trong quá trình quản lý, sử dụng 

được nâng cấp, mở rộng theo dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì 

Tổng công ty ĐSVN thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản tương ứng. Đồng thời, 

Tổng công ty ĐSVN tổ chức chỉnh lý hồ sơ kỹ thuật của tài sản KCHTĐS quốc gia 

để lưu trữ, tra cứu, sử dụng phục vụ công tác quản lý kỹ thuật đối với tài sản 

KCHTĐS, phục vụ công tác bảo trì KCHTĐS hiệu quả, kịp thời, đảm bảo chất 

lượng đáp ứng yêu cầu vận tải đường sắt. 

b) Công tác báo cáo và cơ sở dữ liệu về tài sản KCHTĐS quốc gia: 

- Cục ĐSVN chủ trì xây dựng tổng thể hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.  

- Tổng công ty ĐSVN thu thập, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, số hóa dữ 

liệu quản lý đối với từng loại loại và toàn bộ tài sản KCHTĐS quốc gia được nhà 

nước giao quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hiện cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu KCHTĐS quốc gia theo quy định tại 

khoản 3 Điều 27 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; báo cáo hàng năm và đột xuất cho 

Cục ĐSVN về tình hình quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia theo yêu cầu. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG VIỆC QUẢN LÝ 

VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KCHTĐS QUỐC GIA 

1. Bộ Giao thông vận tải 

- Là đại diện chủ sở hữu đối với tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Đường sắt năm 2017; cơ quan đầu mối giúp Chính 

phủ quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đường 

sắt và pháp luật có liên quan. 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với tài sản KCHTĐS 

quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về 

đường sắt và pháp luật có liên quan: (1) Quản lý việc giao tài sản KCHTĐS quốc 

gia; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản KCHTĐS 

quốc gia; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản; (2) Quản lý việc sử dụng, bảo 

vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản KCHTĐS quốc gia; khai thác nguồn lực tài chính 

từ tài sản KCHTĐS quốc gia; (3) Quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi 

công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản 

KCHTĐS quốc gia; (4) Tổ chức kiểm kê, báo cáo tài sản KCHTĐS quốc gia; (5) 

Chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin quản lý về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản KCHTĐS quốc gia; (6) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài 

sản KCHTĐS quốc gia; (7) Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc 

chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia và xử lý vi 

phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia; (8) Giải quyết kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia; (9) Quản 

lý hoạt động dịch vụ về tài sản KCHTĐS quốc gia. 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với toàn bộ tài 

sản KCHTĐS quốc gia: 
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(a) Về hồ sơ quản lý, kế toán tài sản KCHTĐS quốc gia: Quyết định giá quy 

ước tài sản KCHTĐS quốc gia đối với tài sản chưa có thông tin về nguyêngiá, giá 

trị còn lại của tài sản để xác định giá trị tài sản làm nguyên giá ghi sổ sách kế toán.  

(b) Về bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia: (1) Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ 

thuật phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia; (2) Quy định 

tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo chất 

lượng thực hiện; (3) Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng 

hình thức bảo trì theo chất lượng thực hiện, theo khối lượng thực tế đối với từng 

hoạt động bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật; (4) Tổ 

chức thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo 

trì KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật. 

(c) Về công tác khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia: (1) Tổ chức quản lý việc 

sử dụng đất dành cho đường sắt theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về đất đai; (2) Đẩy mạnh xúc 

tiến kêu gọi các nhà đầu tư tham gia khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo các 

phương thứcthuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia, nhận chuyển nhượng 

có thời hạn tài sản KCHTĐS quốc gia; (3)Tổ chức khai thác tài sản thực hiện theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP;  

(d) Khi doanh nghiệp có nhu cầu thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc 

gia: (1) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài 

sản KCHTĐS quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và tài sản hình 

thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; (2) Phê duyệt Đề án cho 

thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia không thuộc phạm vi do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

(đ) Khi doanh nghiệp có nhu cầu nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia: (1) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia; (2) Trực 

tiếp thực hiện hoặc giao cho đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tổ chức đấu giá để lựa 

chọn doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài sản và ký hợp đồng 

chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia. 

(e) Quyết định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai 

thác tài sản KCHTĐS quốc gia; giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia.  

- Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản KCHTĐS quốc gia: báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát 

triển tài sản KCHTĐS quốc gia do cơ quan được giao quản lý tài sản lập. 

- Về công tác xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia: (1) Đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền việc thu hồi, điều chuyển, 

bán tài sản KCHTĐS quốc gia; (2) Quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản 

KCHTĐS quốc gia không thuộc thẩm quyển của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quyết định; (3) Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

thanh lý tài sản KCHTĐS quốc gia; (4) Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 

quyết định xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia bị mất, hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn 
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hoặc các nguyên nhân khác gây nên; (5) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định 

sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư. 

- Về công tác báo cáo và cơ sở dữ liệu về tài sản KCHTĐS quốc gia: (i) Tổng 

hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia, gửi Bộ Tài chính trước 

ngày 15/3 hàng năm; (ii) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng và quản lý cơ 

sở dữ liệu về tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công. 

- Về công tác đầu tư phát triển KCHTĐS quốc gia: (i) Quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công cho đầu tư phát triển, bảo 

trì KCHTĐS quốc gia sử dụng vốn đầu tư công theo thẩm quyền và theo quy định 

của pháp luật; Là cơ quan chủ quản đối với các chương trình, dự án đầu tư công 

cho đầu tư phát triển, bảo trì KCHTĐS quốc gia sử dụng vốn đầu tư công; (ii) 

Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án cải 

tạo, nâng cấp, phát triển KCHTĐS quốc gia theo hình thức đối tác công tư theo quy 

định pháp luật; Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng 

dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Tài chính 

- Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về: Tài chính - ngân sách; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp để 

thực hiện bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia nhằm đảm bảo an toàn công trình và an 

toàn chạy tàu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 

7706/VPCP-CN ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ trì, hướng dẫn quy định về cơ chế thu, sử dụng nguồn kinh phí thu được 

từ đầu tư tăng thêm sau khi dự án đưa vào khai thác, sử dụng. 

3. Tổng công ty ĐSVN 

- Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đường sắt; thực hiện 

trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Bảo vệ, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia được giao đúng mục 

đích, công năng sử dụng của tài sản; không được sử dụng tài sản KCHTĐS quốc 

gia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu 

cho tổ chức, cá nhân khác.  

- Quản lý sử dụng, khai thác, bảo vệ, bảo dưỡng tài sản KCHTĐS quốc gia 

theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đường sắt và pháp luật 

có liên quan trong thời gian được nhà nước giao quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia 

và đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình khai thác. 

- Chủ trì xây dựng giá quy ước để hạch toán tài sản KCHTĐS quốc gia đối với 

những tài sản chưa có nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách, trình Bộ GTVT phê 

duyệt. 
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- Xây dựng hồ sơ quản lý, kế toán tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định 

của pháp luật: (i) Lập, cập nhật hồ sơ quản lý tài sản KCHTĐS; (ii) Quản lý, lưu trữ 

đầy đủ hồ sơ về tài sản KCHTĐS; (iii) Thực hiện kế toán tài sản KCHTĐS quốc 

gia; (iv) Báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản KCHTĐS quốc gia 

hàng năm theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động đề xuất việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật cho công 

tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia, trình Bộ GTVT xem xét ban hành. 

- Thực hiện hình thức bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo chất lượng hoặc 

theo khối lượng thực tế đối với từng hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì lập kế hoạch, dự toán chi ngân sách nhà nước về bảo trì KCHTĐS 

quốc gia hàng năm, gửi Cục ĐSVN để thẩm tra, trình Bộ GTVT phê duyệt và giao 

dự toán. 

- Thực hiện bảo trì KCHTĐS quốc gia theo quy định tại Thông tư hướng dẫn 

của Bộ GTVT về bảo trì công trình đường sắt quốc gia và Thông tư hướng dẫn của 

Bộ Tài chính về sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đường sắt. 

- Sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Cục ĐSVN để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác tham 

gia khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia theo các phương thức: thuê quyền khai thác 

tài sản KCHTĐS quốc gia; nhận chuyển nhượng có thời hạn tài sản KCHTĐS quốc 

gia, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. 

- Xây dựng Đề án khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia, gửi Cục ĐSVN thẩm 

định trước khi trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt đối với trường hợp Tổng công ty 

ĐSVN trực tiếp khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia được nhà nước giao. 

- Khi có nhiều doanh nghiệp khác có nhu cầu thuê quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia: (i) Cung cấp số liệu, thông tin hiện trạng tài sản KCHTĐS 

quốc gia và phối hợp Cục ĐSVN xây dựng Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia; (ii) Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản KCHTĐS quốc gia: (i) Đề 

xuất nhu cầu và lập Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản KCHTĐS 

quốc gia (khi có nhu cầu), trình Cục ĐSVN thẩm định; (ii) Thực hiện nghĩa vụ, 

trách nhiệm theo Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản KCHTĐS 

quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Khi có tài sản KCHTĐS quốc gia cần xử lý (thu hồi, điều chuyển, bán, thanh 

lý, tài sản KCHTĐS quốc gia bị mất, bị hủy hoại), Tổng công ty ĐSVN lập hồ sơ, 

trình Cục ĐSVN thẩm định để Bộ GTVT quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm 

quyền quyết định xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Bàn giao tài sản KCHTĐS quốc gia hiện có tham gia dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được cơ quan có thẩm 



24 

quyền phê duyệt và hợp đồng ký kết. 

- Thu thập, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu quản lý đối với 

từng loại loại và toàn bộ tài sản KCHTĐS quốc gia được nhà nước giao quản lý 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện cập nhật dữ 

liệu vào cơ sở dữ liệu KCHTĐS quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị 

định số 46/2018/NĐ-CP; báo cáo hàng năm và đột xuất cho Cục ĐSVN về tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia theo yêu cầu. 

- Đề xuất nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp, phát triển KCHTĐS quốc gia. 

- Tiếp nhận tài sản KCHTĐS quốc gia hình thành từ dự án đầu tư xây dựng 

KCHTĐS quốc gia từ các chủ đầu tư để quản lý sử dụng, khai thác, bảo vệ tài sản 

KCHTĐS , bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. 

- Trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng 

cấp, phát triển KCHTĐS quốc gia theo hình thức đối tác công tư không phải là 

Tổng công ty ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN có nghĩa vụ, trách nhiệm: (i) Bàn giao 

tài sản KCHTĐS quốc gia cho nhà đầu tư để thực hiện dự án theo hợp đồng ký kết 

giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư; (ii) Theo dõi, báo cáo phần 

tài sản KCHTĐS quốc gia sử dụng để tham gia dự án trong quá trình nhà đầu tư 

thực hiện dự án; (iii) Phối hợp với Cục ĐSVN trong việc kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện hợp đồng của nhà đầu tư; tổ chức giám định chất lượng, tình trạng tài sản 

theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án, lập danh mục tài sản chuyển giao, xác nhận các 

hư hại nếu có và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện sửa chữa, bảo trì tài sản. 

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền và sự giám sát của cộng đồng trong việc quản lý, sử dụng, khai thác và kinh 

doanh tài sản KCHTĐS quốc gia. 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của: (i) Doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật về đường sắt; (ii) Doanh nghiệp 

kinh doanh KCHTĐS quốc gia do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được giao 

quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, quy định về quản lý, sử dụng tài 

sản KCHTĐS 

- Làm rõ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP để bảo đảm tính đồng 

bộ của các cụm từ nêu trên tại hai văn bản QPPL này, bảo đảm tính thống nhất khi 

các doanh nghiệp do Uỷ ban QLVNNTDN là đại diện chủ sở hữu thực hiện hợp 

đồng đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công với cơ quan nhà nước. 

- Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Thông tư quy định liên quan đến công tác 

quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia theo hướng: Phù hợp với quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; bổ sung các quy định còn thiếu cho công tác quản 

lý, giám sát bảo dưỡng thường xuyên, bảo vệ tài sản KCHTĐS: Thông tư liên tịch 

số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC; Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-

BTC; Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT và các thông tư khác có liên quan; 
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- Bổ sung Thông tư hướng dẫn việc tích hợp cơ sở dữ liệu tài sản KCHTĐS 

quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; 

- Hướng dẫn quy định về thu, sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đầu tư tăng 

thêm sau khi dự án đưa vào khai thác, sử dụng; phương pháp xác định kinh phí hỗ 

trợ từ NSNN cho công tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia trong trường 

hợp cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia, chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia. 

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các cơ 

chế liên quan để tổ chức thực hiện quản lý, khai thác KCHTĐS quốc gia giai đoạn 

sau năm 2025. 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia 

- Hoàn thành xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại 

Tổng công ty ĐSVN và tổ chức thực hiện; 

- Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy 

của Cục ĐSVN để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo từng giai đoạn từ nay 

đến năm 2025 và sau năm 2025; 

- Rà soát, khôi phục, hoàn thiện và số hóa bảo đảm tính thống nhất quản lý từ 

cơ quan quản lý nhà nước đến đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản đối với 

toàn bộ các hồ sơ: Quản lý KCHTĐS; Quản lý, kế toán tài sản KCHTĐS quốc gia; 

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng nền tảng dùng chung lĩnh vực 

đường sắt. Ưu tiên hoàn thành và sử dụng trước cơ sở dữ liệu về KCHTĐS quốc 

gia và tài sản KCHTĐS quốc gia; 

-  Ban hành Quy chế quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý 

tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đường 

sắt trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia; 

- Thực hiện thủ tục pháp lý để xác lập quyền sử dụng đất dành cho đường sắt 

tại các khu ga cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu 

đối với tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công và pháp luật về đất đai; 

- Tổ chức định giá tài sản KCHTĐS quốc gia thực tế để làm cơ sở cho việc 

bàn giao, cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản 

KCHTĐS quốc gia theo quy định của pháp luật. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia 

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công 

tác bảo trì KCHTĐS quốc gia. 

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản KCHTĐS quốc gia nằm trong 

hệ thống thông tin quản lý giao thông vận tải. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý 

nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thanh tra của địa 
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phương và của các Bộ, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý 

sử dụng, khai thác, kinh doanh, bảo vệ, xử lý tài sản KCHTĐS quốc gia theo quy 

định của pháp luật. 

- Duy trì công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia, 

các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Chỉ đạo Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên 

quan ưu tiên bố trí vốn để đầu tư phát triển và bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia 

nhằm nâng cao thị phần giao thông vận tải đường sắt góp phần phục vụ phát triển 

kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 

7706/VPCP-CN ngày 24/7/2017; chỉ đạo sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật 

để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai Đề án. 

2. Bộ Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT: 

- Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn việc tích hợp cơ sở dữ liệu tài sản 

KCHTĐS quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; 

- Hướng dẫn quy định về thu, sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đầu tư tăng 

thêm sau khi dự án đưa vào khai thác, sử dụng; phương pháp xác định kinh phí hỗ 

trợ từ NSNN cho công tác quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia trong trường 

hợp cho thuê quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia, chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia. 

b) Quyết định theo thẩm quyền: 

- Thu hồi tài sản KCHTĐS quốc gia gắn liền với đất trên cơ sở đề nghị của Bộ 

trưởng Bộ GTVT và ý kiến của các cơ quan có liên quan8; 

- Điều chuyển tài sản KCHTĐS quốc gia giữa Bộ Giao thông vận tải với bộ, 

cơ quan trung ương, địa phương9; 

- Bán tài sản KCHTĐS quốc gia gắn với đất theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ 

GTVT, ý kiến của các cơ quan có liên quan10; 

- Điều chuyển tài sản KCHTĐS quốc gia cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài 

Bộ GTVT theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan11. 

c) Ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương hàng năm để bảo đảm đủ kinh phí 

bảo trì theo tiêu chuẩn, định mức và quy trình kỹ thuật bảo trì nhằm duy trì trạng 

thái kỹ thuật của tài sản KCHTĐS quốc gia, bảo đảm hoạt động bình thường và an 

toàn khi sử dụng theo chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản 

số 7706/VPCP-CN ngày 24/7/2017. 

                                                 
8 Điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
9 Điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
10 Điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
11 Điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP. 
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3. Bộ Giao thông vận tải 

a) Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Thông tư quy định liên quan đến công 

tác quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia: Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGTVT-BTC;Thông tư liên tịch số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC; 

Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT và các thông tư khác có liên quan. 

b) Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có liên quan để hoàn thành: 

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Quy hoạch tuyến, ga đường sắt đối với các tuyến đường sắt hiện có; 

- Hồ sơ quản lý đất dành cho đường sắt của các tuyến đường sắt hiện có. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, bảo trì, bảo vệ 

KCHTĐS quốc gia. 

d) Ban hành Quy chế quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý 

tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đường 

sắt trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia. 

đ) Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án này, đề 

xuất xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có). 

4. Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT làm rõ nội dung khoản 3 Điều 

2 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP; 

- Hoàn thành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại 

Tổng công ty ĐSVN và tổ chức thực hiện. 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở nội dung của dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, Bộ GTVTkiến nghị Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án với những nội dung chính như sau: 

1. Giao Tổng công ty ĐSVN quản lý, sử dụng tài sản KCHTĐS quốc gia 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến hết năm 2025. Từ năm 

2026 trở về sau, giao cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt quản lý, sử dụng tài 

sản KCHT ĐS quốc gia. 

2. Từ năm 2021 trở về sau, giao dự toán ngân sách nhà nước cho hoạt động 

đường sắt cho cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt để thực hiện bảo trì tài sản 

KCHTĐS quốc gia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; theo đó: Cục 

ĐSVN ký hợp đồng đặt hàng với 20 công ty CP đường sắt, TTTH đường sắt thực 

hiện bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia; ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN 

thực hiện quản lý, giám sát bảo dưỡng KCHTĐS quốc gia. 

3. Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Uỷ 

ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các 
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tính, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ được giao và phối hợp với Bộ GTVT để triển khai hoàn thành các nội 

dung của Đề án. 

4. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận các nội dung khác như 

Tờ trình này, làm cơ sở để Bộ GTVT triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Trên đây là một số nội dung của dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, Bộ GTVT kính trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét,quyết định./. 

Tài liệu kèm theo:  

1. Dự thảo Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 

do nhà nước đầu tư; 

2. Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; 

3. Bảng tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; 

4. Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý tài sản KCHTĐS quốc gia. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Bộ: Tài Chính, KHĐT, Tư pháp (để ph/h);  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban QLVNN tại DN (để ph/h); 

- Cục ĐSVN; 

- Tổng công ty ĐSVN; 

- Lưu VT. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 
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