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ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022. 
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NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, BÍ THƯ ĐOÀN TN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

KHÓA XIII TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI NGÀY 10/7/2017) 
 

 
 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp 

Trung ương. 

Kính thưa đồng chí Vũ Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đạo biểu khách quý! Thưa toàn thể 

Đại hội! 

Hôm nay, trong không khí thi đua sôi nổi cùng tuổi trẻ Khối DNTW và tuổi trẻ cả 

nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III và 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thư XI, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty 

ĐSVN lần thứ XIV chính thức được khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước hết, thay mặt 

Đoàn Chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 178 đồng chí đại biểu, những cán bộ, đoàn 

viên ưu tú, những bông hoa tươi thắm tiêu biểu cho trí tuệ, nhiệt huyết, hoài bão và niềm 

tin của gần 9.000 CB.ĐVTN đường sắt từ khắp mọi miền tổ quốc đã về dự Đại hội. 

Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo 

đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Khối DNTW; các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên 

Tổng công ty ĐSVN, Thường trực Công đoàn ĐSVN; đại diện lãnh đạo các ban của 

Đoàn khối DNTW; lãnh đạo các ban của Đảng uỷ, Chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty 



 

Đường sắt Việt Nam; các đồng chí nguyên là Bí thư Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN các 

thời kỳ; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ các đoàn bạn và các vị khách quý đã quan 

tâm đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. 

Trong giờ phút trang trọng này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ, bày tỏ 

lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh tụ vĩ đại của 

Đảng, của dân tộc và của nhân dân ta, danh nhân văn hoá thế giới; người lúc sinh thời đã 

luôn quan tâm chăm lo cho sự phát triển của tổ chức Đoàn, tổ chức rèn luyện các thế hệ 

thanh niên Việt Nam trở thành những lớp người ưu tú của đất nước. Đặc biệt trong bộn bề 

công việc của đất nước, nhưng với tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với tổ chức Đoàn và 

tuổi trẻ đường sắt, Bác đã về thăm và dự Đại hội thanh niên tích cực ngành Đường sắt lần 

thứ nhất và nhiều lần viết thư thăm hỏi, động viên, căn dặn thanh niên đường sắt. Đến 

nay, mặc dù Bác đã đi xa gần 50 năm, nhưng tuổi trẻ đường sắt chúng ta mãi mãi khắc 

ghi ba điều Bác dạy thanh niên đường sắt; nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo 

tấm gương đạo đức và phong cách của Người. 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các cấp bộ Đoàn và CB. ĐVTN toàn 

Tổng công ty trong thời gian qua đã tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp, tổ chức nhiều hội 

nghị, hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội XIV Đoàn TN Tổng công ty 

ĐSVN, văn kiện Đại hội Đoàn khối DNTW lần thứ III và văn kiện Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XI; tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, thiết 

thực để chào mừng Đại hội. Qua đó làm cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội thực 

sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là những ngày hội của thanh niên; đồng thời đây 

cũng là những hoạt động rất có ý nghĩa của tuổi trẻ đường sắt chào mừng Đại hội đại biểu 

Đoàn Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

Đặc biệt trong quá trình chuẩn bị Đại hội, xây dựng văn kiện Đại hội, Đoàn Thanh 

niên Tổng công ty ĐSVN đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ 

Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN và BTV Đoàn Khối DNTW; sự hỗ trợ giúp đỡ, tham gia 

đóng góp ý kiến của các ban thuộc Đoàn Khối, của các cấp uỷ Đảng, Chuyên môn, Công 

Đoàn trong toàn Tổng công ty và của các đồng chí cựu cán bộ Đoàn. Đại hội xin trân 

trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm dành cho Đại hội và tuổi trẻ đường sắt.  

Kính thưa các đồng chí! 

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV 

diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới của đất nước ta qua hơn 30 năm đã và đang đạt 

được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đã đem lại cho đất nước sự thay 

đổi toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín trên trường quốc tế của nước ta ngày càng tăng 

lên; cùng với sự phát triển của đất nước, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh ngày càng được đề cao trong xã hội; tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh 

niên được phát huy mạnh mẽ; thanh niên đã chủ động tham gia tích cực vào mọi mặt của 

đời sống xã hội và có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ 

vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi 

nhận; quá trình tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN bước đầu đã thu được kết quả, cơ sở vật 

chất tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng dịch vụ được nâng lên, sản lượng và 

doanh vận tải đã chặn được đà suy giảm và đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tổ chức 

Đoàn và tuổi trẻ Đường sắt vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Trong 

5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tổng 



 

công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát 

triển gia tăng của các tệ nạn, tiêu cực xã hội; quá trình sắp xếp, chuyển đổi tổ chức, cổ 

phần hoá, thoái vốn các doanh nghiệp trong Tổng công ty và những hạn chế yếu kém 

trong nội tại tổ chức Đoàn và cán bộ ĐVTN Tổng công ty. Nhưng bằng sự nỗ lực, cố 

gắng của CB.ĐVTN toàn Tổng công ty, công tác đoàn và phong trào thanh niên Đường 

sắt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trong hệ 

thống chính trị của Tổng công ty, đóng góp tích cực vào kết quả công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên Khối DNTW và cả nước.  

Trong những năm tới, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế chắc chắn sẽ tiếp 

tục đà phát triển mạnh mẽ. Tổng công ty ĐSVN đang trong quá trình chuyển đổi và hoàn 

thiện mô hình tổ chức để giảm dần sự bao cấp của Nhà nước. Vì vậy, sẽ tạo nên những 

khó khăn và thách thức đối với hoạt động của tổ chức Đoàn và của tuổi trẻ Tổng công ty. 

Tuy nhiên, cũng mở ra cho chúng ta nhiều thời cơ thuận lợi để thể hiện vai trò của tổ 

chức Đoàn, tính xung kích của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

Tổng công ty. 

Kính thưa các đồng chí! 

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV là Đại hội đánh 

dấu bước trưởng thành của thế hệ thanh niên Đường sắt hôm nay và mở ra giai đoạn phát 

triển mới. Nhiệm vụ của Đoàn TN Tổng công ty trong nhiệm kỳ tới là phải nắm bắt thời 

cơ thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy thành tích đã đạt được tiếp 

tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển. Vì vậy, Đại hội có nhiệm vụ 

nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đã 

đạt được, những hạn chế, yếu kém; đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ vừa qua; từ đó xác định mục tiêu, 

phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; tích cực 

thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành 

Đoàn TN Tổng công ty khoá XIV, gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất 

chính trị, đạo đức lối sống, có đủ năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội, đồng thời bầu Đoàn đại biểu là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho tuổi 

trẻ đường sắt tham dự Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ III.  

Kính thưa các đồng chí! 

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Năng động - 

Sáng tạo", Đại hội bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và nêu cao ý chí quyết tâm của cán bộ, 

ĐVTN đường sắt phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đoàn TN Tổng công ty 

ĐSVN phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển lớn mạnh của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, góp sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Đường sắt và đất 

nước.  

Với niềm tin và những ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố 

khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2017 - 2022. 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí 

đại biểu khách qúy, cùng toàn thể Đại hội. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 



 

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH,  

TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, 

PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH,TÌNH NGUYỆN, 

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 
 

(BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

KHÓA XIII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022) 

 

 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

(ĐSVN) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ Tổng 

công ty ĐSVN, diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đại hội là 

diễn đàn chính trị để tuổi trẻ toàn Tổng công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, 

tình nguyện, năng động, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ khát vọng và 

quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ góp phần phát triển Tổng công ty ĐSVN có sức cạnh 

tranh cao, kinh doanh có hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện chiến lược phát triển giao 

thông vận tải ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.  

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TN 

Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, phương 

hướng công tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ 2017- 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến 

vào dự thảo các văn kiện: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương lần thứ III, Đại hội Đoàn Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIV; bầu Ban 

Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp 

Trung ương lần thứ III. 



 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 

 

I.  ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty ĐSVN (sau đây gọi tắt là Đoàn Tổng 

công ty) là Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung 

ương với 55 tổ chức Đoàn trực thuộc. Trong đó bao gồm 03 Đoàn cấp trên cơ sở, 49 

Đoàn cơ sở trực thuộc, 03 chi đoàn cơ sở với số lượng 8674 ĐVTN (ĐVTN).  

1. Thuận lợi: 

Giai đoạn 2012 - 2017 tình hình chính trị xã hội đất nước ổn định, kinh tế tiếp tục 

tăng trưởng. Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa bằng hiến pháp, pháp 

luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình 

thành và phát triển ngày càng rõ nét. Công tác quản lý của Nhà nước đối với các doanh 

nghiệp được đổi mới, đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế được tự chủ kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển 

Giao thông vận tải ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Giao thông vận tải ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. Một số dự án trọng điểm phát triển giao thông vận tải đường sắt đã được 

Chính phủ thống nhất chủ trương, đang tích cực nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư. 

Bên cạnh đó, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp 

Trung ương, Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN, sự tạo điều kiện của chuyên môn và sự phối 

hợp đồng bộ của tổ chức Công đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn 

Tổng công ty phát triển. Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, tiến trình hội nhập 

quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, 

tiếp cận nhanh với những thành tựu mới của KHCN và áp dụng vào thực tiễn công tác.  

2. Khó khăn: 

Kết cấu hạ tầng đường sắt còn yếu kém, nguồn vốn cho sửa chữa, bảo trì và đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng thấp so với yêu cầu. Chính phủ có chủ trương hạn chế đầu tư 

công, đình hoãn hoặc giãn tiến độ một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, đã ảnh hưởng 

tiến độ triển khai các dự án đường sắt. Tổng công ty ĐSVN sản xuất kinh doanh trong 

điều kiện vừa phải thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao 

thông vận tải vừa phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt giữa các phương thức vận tải, nhất là 

đường bộ và hàng không giá rẻ. Bên cạnh đó, vẫn còn quá nhiều giao cắt đồng mức giữa 

đường bộ và đường sắt, đặc biệt là tình trạng mở lối đi dân sinh qua đường sắt và tình 

trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

Số lượng đầu mối các đơn vị trực thuộc Đoàn Tổng công ty lớn, nằm trải dài trên 

34 tỉnh, thành trong cả nước; một bộ phận không nhỏ ĐVTN làm việc theo chế độ ban 

kíp, lưu động; công tác tại những khu vực hẻo lánh, đèo dốc, điều kiện làm việc và sinh 

hoạt khó khăn đã ảnh hưởng nhiều đến việc tham gia các hoạt động của Đoàn, cũng như 

việc học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là tin học và ngoại ngữ của ĐVTN. Mặt khác, 

những tiêu cực phát sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự phát triển gia tăng của 

các tệ nạn tiêu cực xã hội đang có những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, lối 

sống của một bộ phận ĐVTN. 



 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có bước đổi mới về nội dung, 

hình thức tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục 

truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bản 

lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của tuổi trẻ, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, văn hóa 

và ý thức công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty 

ĐSVN. 

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong 

toàn Tổng công ty đẩy mạnh thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn đến toàn thể ĐVTN nổi bật là: Chỉ thị 42-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 

2030"; Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty 

Đường sắt Việt Nam về “lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng Công 

ty Đường sắt Việt Nam”... thông qua đó góp phần từng bước làm chuyển biến về nhận 

thức, nâng cao giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của ĐVTN. 

Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho ĐVTN tham gia các hội nghị học tập, quán 

triệt, tuyên truyền về Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Đoàn với trên 40.000 

lượt ĐVTN tham gia. 

1.2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp 

tục được đẩy mạnh, đi vào nề nếp, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ 

chuyên môn của đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Tổng công ty đã tổ chức tổng kết 07 năm 

triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đường sắt Việt Nam học tập và thực hiện 

03 điều Bác Hồ dạy”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của 

Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08 - KH/ĐU ngày 04/10/2011 của Đảng ủy Đường sắt Việt 

Nam về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 

cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể đối với danh hiệu "Thanh niên tiến tiến làm theo lời 

Bác" và tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Đường sắt 

Việt Nam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:“Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng 

tạo”, triển khai Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng Công ty ĐSVN về việc tổ chức “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong Tổng Công ty ĐSVN giai đoạn 2016-2020. Từ đó, nhận thức 

của cán bộ, ĐVTN về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh được củng cố, ngày càng đầy đủ hơn, tạo cho cán bộ, ĐVTN thói quen tự 

phê bình và phê bình trong tập thể, tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm 

gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong cuộc sống hàng ngày.  Trong thực tiễn đã 

xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay, học tập 

và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

1.3. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức thường xuyên nhân kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của Đoàn và của Tổng công ty với nhiều 

hình thức phong phú và đa dạng như: tuyên truyền trực quan; tổ chức mít tinh, gặp mặt 

truyền thống, nhân chứng lịch sử, đi thăm các địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn; tổ chức các 

hoạt động cao điểm vào dịp kỷ niệm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), 60 năm ngày thành lập Đảng bộ và  ngày thành lập Đoàn 

Tổng công ty ĐSVN, 70 năm ngày truyền thống ĐSVN (21/10/1946 - 21/10/2016); tổ 



 

chức tuần đền ơn đáp nghĩa và thắp nến tri ân vào dịp 27/7 hàng năm, ... Nét mới là mỗi 

đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống lớn đều có chủ đề, chủ điểm; coi trọng giáo dục thông 

qua thực tiễn hành động cụ thể của đoàn viên thanh niên, gắn với các hoạt động đền ơn 

đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ.  

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được các cấp bộ Đoàn trong toàn Tổng 

công ty chú trọng thông qua việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 

17/5/2013 “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ 

Đoàn”,  Nghị quyết số 01-NQ/ĐTNK-TG ngày 28/02/2014 của Ban Chấp hành Đoàn 

Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho đoàn viên, xây dựng lớp thanh niên 

Khối Doanh nghiệp Trung ương có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vì sự phát triển 

bền vững của doanh nghiệp và đất nước” gắn với việc tiếp tục thực hiện việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng lớp thanh 

niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành 

pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng cống 

hiến cho doanh nghiệp và đất nước.  

1.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn 

trong toàn Tổng công ty tích cực triển khai và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua 

các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt 

chi đoàn về những văn bản liên quan đến thanh niên, quyền – nghĩa vụ của người lao 

động trong doanh nghiệp như:  Luật thanh niên, Luật phòng chống tham nhũng và Luật 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí; vận động ĐVTN luôn gương mẫu thực hiện tốt quy 

trình, quy phạm, nội quy, quy chế của Ngành và đơn vị, nâng cao trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ công tác, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực (bao khách, bao hàng, bán 

dầu, cắt xén quy trình quy phạm,…), lối sống thực dụng, hành vi thiếu văn hoá, vi phạm 

pháp luật; tổ chức các diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”; triển khai sâu rộng, có 

hiệu quả các cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông", “Đoàn viên xung kích 

đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất”, ...  

2. Thực hiện hai phong trào hành động cách mạng của Đoàn 

2.1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc” được cụ thể hóa và triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng 

công ty ĐSVN và thu được nhiều kết quả thiết thực: 

2.1.1. Phong trào xung kích trong nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ:  

Ban khoa học kỹ thuật trẻ các cấp tiếp tục phát huy vai trò định hướng, cung cấp 

thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn đã 

tổ chức được hằng trăm buổi hội thảo, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tổ chức 

nghiên cứu và đưa vào ứng dụng 133 đề tài, 1667 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng 

chục tỷ đồng.  

- Với vai trò cơ quan thường trực, Đoàn Tổng công ty đã triển khai đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền và tổ chức tốt "Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam" hàng năm. 

- Mô hình quỹ “Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt” ở các cấp tiếp tục được phát 

triển, mỗi năm đã trích hàng chục triệu đồng khen thưởng, hỗ trợ các tập thể, cá nhân 

đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.  



 

2.1.2. Xung kích, tình nguyện trong sản xuất kinh doanh: tiếp tục được triển khai 

sâu rộng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong lao động 

sản xuất, thực hiện việc khó, việc mới; kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ, đội sản xuất 

thanh niên; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia thực hiện 

các công trình dự án trọng điểm và công tác đảm bảo an toàn giao thông: 

- Nhiệm kỳ qua, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm kinh doanh, 

phục vụ khách hàng “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả” và tiêu 

chí văn hóa ứng xử “4 xin”, “4 luôn”, Đoàn Tổng công ty đã đưa nội dung thực hiện tiêu 

chí “4 xin”, “4 luôn” vào sinh hoạt Đoàn; tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực 

hiện văn hóa ứng xử với khách hàng của đội ngũ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; phát 

phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, đảm nhận nhiệm vụ thường trực đường dây nóng làm 

đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị 

xử lý, giải quyết; tham mưu cho lãnh đạo các cấp đầu tư trang thiết bị, đổi mới quy trình 

đảm bảo công tác phục vụ khách hàng được tốt nhất; phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu và tổ chức “Cuộc thi thiết kế mẫu đồng phục đường sắt”. 

- Mô hình tập thể sản xuất thanh niên tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò xung 

kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các việc khó, việc mới, nổi bật là: 

các nhà ga thanh niên, cung đường thanh niên, tổ lái máy thanh niên, tổ tàu thanh niên 

và các tổ, đội sản xuất thanh niên nơi đèo dốc khó khăn. Với trên 200 tập thể, tổ, đội sản 

xuất thanh niên trong toàn Tổng công ty, các hoạt động đã góp phần cùng chuyên môn 

tháo gỡ khó khăn trong lao động sản xuất. Giai đoạn 2012-2017, toàn đoàn đã tổ chức 

đảm nhận thực hiện 651 công trình, 1361 phần việc thanh niên với tổng giá trị dự toán 

gần 300 tỷ đồng; các công trình, phần việc do thanh niên đảm nhận thi công đều đảm bảo 

tiến độ, an toàn, chất lượng. 

- Phong trào thanh niên tình nguyện được tập trung triển khai thông qua các hoạt 

động: tổ chức cảnh giới tại các vị trí đường ngang không người gác có nguy cơ xảy ra tai 

nạn giao thông cao, thành lập các đội “thanh niên tình nguyện thân thiện” giúp đỡ hành 

khách tại các ga lớn, làm tăng ca thêm giờ trong các đợt vận tải cao điểm; thành lập các 

đội thanh niên xung kích phòng chống và khắc phục sự cố và hậu quả thiên tai, … Các 

hoạt động trên, hàng năm đã thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 

Bên cạnh đó, Đoàn Tổng công ty đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên 

truyền về an toàn giao thông đường sắt với Đoàn TN các đơn vị: Cục CSGT, Cục đăng 

kiểm VN, Tổng cục đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan  để tuyên truyền tại các 

Trung tâm đăng kiểm, trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, ... chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối 

hợp với tổ chức đoàn tại các địa phương có đường sắt đi qua huy động lực lượng thanh 

niên địa phương cùng tham gia các hoạt động: cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông 

đường sắt, tuyên truyền phổ biến luật đường sắt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các 

quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt của người dân, hạn chế các hiện tượng 

lấy cắp vật tư, thiết bị đường sắt, nạn ném đất đá lên tàu, giảm thiểu các vụ tai nạn giao 

thông đường sắt trong thời gian qua. 

2.1.3. Xung kích tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và 

"Nghĩa tình biên giới, hải đảo":  

- Nhiệm kỳ qua, hoạt động an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo, 

triển khai sâu rộng, khơi dậy trong tuổi trẻ tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái, góp phần 



 

giúp đỡ các gia đình CBCNV, ĐVTN trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng 

chính sách, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo. Hằng năm, Đoàn thanh 

niên các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, 

Đoàn thanh niên địa phương tổ chức tốt các Chương trình“Tiếp sức đến trường”; thường 

xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình CBCNV hoàn cảnh 

khó khăn, tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt; triển khai có 

hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, tổ chức thăm hỏi, động viên, 

trang cấp các thiết bị dụng cụ phục vụ sinh hoạt cho các chi đoàn nơi vùng sâu, vùng xa, 

vùng khó khăn,… Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trên trong toàn đoàn là  2,5 tỷ 

đồng, hơn 5000 ngày công lao động và 1.500 đơn vị máu. 

- Các hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì thường 

xuyên thông qua hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh", “Ngày môi 

trường đường sắt”; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phát động trồng cây xanh, đi 

bộ vì môi trường, hưởng ứng giờ trái đất, qua đó đã góp phần bảo vệ môi trường thiên 

nhiên, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

2.2. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 

2.2.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: 

Các cấp bộ đoàn không ngừng quan tâm, vận động ĐVTN tự giác học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học; chủ động đề xuất, giới 

thiệu những ĐVTN ưu tú để chuyên môn cử tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài 

nước; có cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý cho ĐVTN tích cực học tập, đạt 

giải cao trong các cuộc thi nghiệp vụ, tay nghề do đơn vị và Ngành tổ chức. Trong nhiệm 

kỳ, Đoàn Tổng công ty đã phát động cuộc vận động "học tập ngoại ngữ trong ĐVTN", 

các cấp bộ Đoàn đã tham mưu đề xuất tổ chức 15 lớp học ngoại ngữ, 12 lớp học tin học 

cho 1421 ĐVTN, hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia học tập nâng cao trình độ, tay nghề, 

tiếp thu khoa học công nghệ mới. 

Các hội thi: "Tiếng anh giỏi ngành Đường sắt", "Tin học giỏi ngành Đường sắt", 

"Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam",…. do tổ chức Đoàn các cấp thường trực tổ 

chức tiếp tục là động lực phát triển sâu rộng phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh 

nghiệm. Thông qua các cuộc thi, trình độ của đoàn viên thanh niên được nâng lên rõ rệt, đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu công tác, kịp thời phát hiện những ĐVTN có trình độ, năng lực để tham 

mưu cho lãnh đạo các cấp có kế hoạch sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.  

2.2.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm: được các cấp bộ 

Đoàn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN 

về nghề đường sắt; tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên 

quan đến thanh niên và công tác thanh niên; đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều 

kiện về cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tổ chức gặp gỡ, đối 

thoại giữa cấp ủy, chuyên môn với thanh niên nhằm cải thiện điều kiện làm việc và tháo 

gỡ những khó khăn,  vướng mắc trong nghề nghiệp, việc làm. 

2.2.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa 

tinh thần: 

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp bộ Đoàn phối hợp với 

chuyên môn, công đoàn tổ chức thường xuyên thông qua các giải thi đấu, hội diễn, liên 



 

hoan nghệ thuật ở các cấp, cụm văn hóa thể thao khu vực đã góp phần nâng cao sức khỏe 

thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng nếp sống lành mạnh cho ĐVTN, đồng 

thời tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị đường sắt trong khu vực với địa phương nơi 

đơn vị đóng quân. Trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã tổ chức được 622 buổi giao lưu văn 

nghệ, giải thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đoàn và 

của Tổng công ty. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động CB - 

ĐVTN đi đầu trong thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đối với con người, 

thực hiện quy định về cấm sử dụng rượu bia trước và trong thời gian làm việc. 

2.2.4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội: 

Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên là 

nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn tổ chức. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, rèn 

luyện kỹ năng cần thiết cho thanh niên như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng và 

thực hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết 

tình huống,v.v... từ đó góp phần trang bị cho đoàn viên thanh niên những kỹ năng và 

phương tiện giao tiếp xã hội cơ bản, giúp đoàn viên thanh niên tự tin hơn trong công tác 

và trong hoạt động xã hội. 

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng 

3.1. Công tác đoàn viên và củng cố tổ chức cơ sở Đoàn: có nhiều chuyển biến 

tích cực, chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn và đoàn viên được nâng 

lên; phương thức sinh hoạt có nhiều đổi mới đảm bảo phù hợp và đáp ứng với điều kiện 

thực tế của cơ sở; công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đoàn 

được đẩy mạnh.  

- Công tác đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ đoàn trong toàn 

Tổng công ty đã thực hiện nhiều nội dung, biện pháp để nâng cao chất lượng đoàn viên, 

thông qua chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên, công nhân viên Đường sắt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 

“Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” và xem đây là tiêu chí đánh giá, phân tích 

chất lượng đoàn viên hằng năm; tăng cường bồi dưỡng đoàn viên, làm tốt công tác quản 

lý, đánh giá phân loại đoàn viên định kỳ, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng và phát triển đoàn viên mới ở các khu vực khó khăn, tạo điều kiện để 

đoàn viên được tham gia các hoạt động của Đoàn cũng như có môi trường để rèn luyện, 

cống hiến và trưởng thành. 

- Công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả thông 

qua việc quán triệt  thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐTNK-TCKT ngày 28/2/2014 về 

“Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trong 

Khối Doanh nghiệp Trung ương”. 

+ Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN, trong nhiệm kỳ vừa 

qua Đoàn Tổng công ty đã ra quyết định thành lập 12 cơ sở Đoàn; tiếp nhận 05 cơ sở 

Đoàn; đổi tên 24 cơ sở Đoàn; giải thể 15 cơ sở Đoàn trong đó có 02 Đoàn cấp trên cơ sở. 

+ Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức 

thành công Đại hội nhiệm kỳ 2012-2014 và 2014-2017; chỉ định BCH lâm thời và tổ 

chức Đại hội các cơ sở Đoàn thành lập mới theo đúng điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực 

hiện Điều lệ Đoàn. Áp dụng chủ trương thí điểm kéo dài nhiệm kỳ Đại hội của Trung 



 

ương Đoàn cho 57/115 cơ sở Đoàn (trong đó 26/48 cơ sở trực thuộc Đoàn Tổng Công ty 

và 31/67 cơ sở trực thuộc Đoàn cấp trên cơ sở). 

+ Công tác đoàn vụ được thực hiện tốt, Đoàn Tổng công ty ĐSVN đang xây dựng 

và chuẩn hóa hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu trong toàn đoàn. Việc thu, chi trích nộp 

đoàn phí được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ đoàn. 

3.2. Công tác cán bộ: được đặc biệt coi trọng, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc Quy chế cán bộ Đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 289 QĐ/TW 

ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và Quyết định số 2920-QĐ/ĐUK 

ngày 08/9/2014 về ban hành Quy định thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong 

việc triển khai thực hiện “Quy chế đào tạo, bổ nhiệm nguồn cán bộ trẻ”; “Quy chế phối 

hợp giữa Chuyên môn và Đoàn TN các cấp trong Tổng công ty ĐSVN” ban hành kèm 

theo Quyết định số 2140/QĐ-ĐS của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN; thực hiện tốt 

công tác quy hoạch cán bộ hàng năm; chủ động giới thiệu cán bộ trẻ cho Đảng xem xét 

đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh 

đạo quản lý từ cơ sở đến cấp Ngành. Việc tạo cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ 

Đoàn được quan tâm đúng mức; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ 

năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Ngoài việc tập 

huấn kỹ năng nghiệp vụ, các cấp bộ đoàn còn tăng cường bồi dưỡng kiến thức về chính 

trị, xã hội, pháp luật và quản lý cho cán bộ đoàn. Trong nhiệm kỳ, có 189 cán bộ trẻ được 

bổ nhiệm; 325 đồng chí được cấp ủy đưa vào danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, 

379 đồng chí được cử đi học lý luận chính trị trung, cao cấp; 1778 lượt cán bộ đoàn được 

tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. 

3.3. Sinh hoạt Đoàn: tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng, nội dung và 

phương thức sinh hoạt đa dạng, phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đảm bảo 

chế độ sinh hoạt định kỳ. Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn tiếp tục được duy trì, đảm bảo 

phù hợp với điều kiện, tính chất đặc thù công việc và mô hình tổ chức của Ngành. Việc 

trang cấp, đầu tư tài liệu, sách, báo, tạp chí đến Chi đoàn cũng được quan tâm kịp thời, 

góp phần cho công tác chỉ đạo và định hướng công tác được sâu sát, kịp thời. Sinh hoạt 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ở các cấp được duy trì, nội dung sinh hoạt đã phát huy 

được tinh thần dân chủ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác chỉ đạo các hoạt động của Đoàn. 

3.4. Công tác đoàn vụ được thực hiện nghiêm túc, việc trao đổi thông tin, báo cáo 2 

chiều định kỳ, báo cáo chuyên đề đảm bảo kịp thời; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài 

liệu được thực hiện khoa học hơn. Cho tới thời điểm này, Cơ quan Đoàn thanh niên Tổng 

công ty ĐSVN cũng như hầu hết các cơ sở trực thuộc đang áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản; công tác 

thu, chi và trích nộp đoàn phí được thực hiện đúng quy định. 

3.5. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, là biện pháp quan 

trọng để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn. Trong nhiệm 

kỳ qua, toàn Tổng công ty không có tổ chức Đoàn vi phạm Điều lệ đến mức xử lý kỷ luật. 

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức, thực hiện 3.112 lượt kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã tập 

trung vào việc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn, chương trình công tác năm, các kế 

hoạch, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác tổ chức cơ sở Đoàn, công tác 

đoàn viên, nội dung sinh hoạt chi đoàn..... Đoàn các đơn vị đã thành lập nhiều đoàn công 



 

tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện 

các đợt hoạt động cao điểm trong năm như: Tháng Thanh niên, hoạt động Thanh niên tình 

nguyện, việc tổ chức Đại hội,… Hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện 

theo đúng các quy định hiện hành. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn 

chỉnh những tồn tại, yếu kém, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như 

kiến nghị với cấp uỷ, chuyên môn quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn. 

3.6. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng: Luôn được xác định là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm, 

triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò 

lãnh đạo của Đảng. 

- Nhiệm kỳ qua, thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã tích cực vận động, tổ 

chức cho ĐVTN phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường 

lối của Đảng, Nhà nước; tích cực và chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ 

trương, chính sách, trong xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng, nhất là trong các 

vấn đề liên quan đến công tác thanh niên; tăng cường tổ chức các buổi làm việc, đối thoại 

trực tiếp giữa đoàn viên thanh niên với cấp ủy Đảng ở các cấp; tham mưu cho các cấp ủy 

Đảng trong toàn Tổng công ty thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 

30/12/2013 về “Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác 

đảng, đoàn thể trong Đảng bộ ĐSVN”; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27/4/2015 về 

“Phê duyệt phương án bố trí cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong Đảng bộ Tổng 

công ty ĐSVN giai đoạn 2015-2020”; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công 

ty xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 

20/5/2011 “về tạo nguồn cán bộ trẻ” đồng thời ban hành kết luận 144 - KL/ĐU về tiếp 

tục tạo nguồn cán bộ trẻ giai đoạn 2016 - 2020. 

- Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tập trung các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng 

cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ 

qua toàn đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 2564 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 

1.583 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.  

4. Công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ đoàn được quán triệt và thực 

hiện theo phương châm: đề cao tính kế hoạch, tính thiết thực của từng chủ trương, 

nội dung, chương trình công tác; tập trung cho cơ sở; quan tâm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong công tác của các cấp bộ đoàn 

- Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty ĐSVN đã luôn bám 

sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính 

trị của Tổng công ty để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc 

thù của tổ chức Đoàn, đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương 

và Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, tranh thủ được sự quan tâm tạo điều kiện của chuyên 

môn và sự phối hợp của tổ chức Công đoàn đối với các hoạt động của Đoàn. Hàng năm, 

Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) Đoàn Thanh niên các cấp chủ động xây dựng chương 

trình công tác, báo cáo với cấp ủy, ký kết chương trình hoạt động của Đoàn với Thủ 

trưởng chuyên môn và tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động của Đoàn. 

- Trong chỉ đạo hoạt động, Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) các cấp bộ đoàn cũng 

đã luôn quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng coi trọng công tác 



 

tổng kết đánh giá hoạt động, các phong trào thi đua, đánh giá đúng thực chất, không chạy 

theo thành tích; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc, góp phần khuyến khích, tạo động lực vươn lên trong đoàn viên thanh niên.  

- Trang thông tin điện tử của Đoàn Tổng công ty ĐSVN được khai thác có hiệu quả, 

phục vụ tốt công tác triển khai, chỉ đạo của Đoàn, kịp thời truyên truyền, cung cấp, xử lý 

thông tin và phản ánh các mặt hoạt động của các cấp bộ đoàn trong toàn Tổng công ty. 

5. Công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên nhi đồng và phong trào thiếu nhi bảo 

vệ đường sắt được phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để thiếu nhi học tập, vui chơi, giải trí, 

phát triển thể chất và trí tuệ. Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, chất lượng các 

hoạt động trong phong trào thiếu nhi bảo vệ đường sắt được nâng cao góp phần tích cực 

vào công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. 

- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cho con cán bộ công nhân 

viên trong Tổng công ty luôn được các cấp bộ đoàn tổ chức thường xuyên: bằng nhiều 

hình thức: tổ chức trại hè, tham quan du lịch; tuyên dương, khen thưởng các em có thành 

tích cao trong học tập,… Đoàn Tổng công ty ĐSVN tiếp tục duy trì tổ chức “Trại hè 

Thiếu nhi ngành đường sắt”; duy trì và phát triển Quỹ “Khuyến khích tài năng trẻ ngành 

Đường sắt”, mỗi năm đã trích hàng chục triệu đồng để khen thưởng các em có thành tích 

đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện.  

- Phong trào thiếu nhi bảo vệ đường sắt do Đoàn Tổng công ty ĐSVN làm 

thường trực đã tiếp tục phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật 

đường sắt đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh. Nhiều mô hình tuyên 

truyền, hoạt động sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, như: phối hợp cùng các trường 

học kết nghĩa, trường học dọc hai bên đường sắt tổ chức các buổi nói chuyện, chiếu phim 

phóng sự về an toàn giao thông đường sắt; tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết 

đảm bảo an toàn giao thông đường sắt với các nhà trường, học sinh và địa phương; đẩy 

mạnh phương thức đảm nhận “Đoạn đường em chăm”, “Đoạn đường ông cháu cùng 

chăm”,…; tổ chức “Hội thi tuyên truyền măng non Thiếu nhi bảo vệ đường sắt” tại các 

địa phương có đường sắt đi qua, “Hội trại Thiếu nhi bảo vệ đường sắt toàn quốc”, tham 

mưu cho Hội đồng đội Trung ương đưa một số nội dung trong công tác tham gia giữ gìn 

đảm bảo an toàn giao thông đường sắt vào trong chương trình hoạt động của đội thiếu 

niên Tiền phong. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp trên 34 tỉnh, thành phố có 

đường sắt đi qua, thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh tham gia. Các hoạt động của 

phong trào Thiếu nhi bảo vệ đường sắt đã góp phần không nhỏ vào công tác giữ gìn trật 

tự an toàn giao thông đường sắt trong thời gian qua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2012 - 2017 

TT Chỉ tiêu Thực hiện 
Kết 

quả 

1 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên 

hưởng ứng và tham gia tốt cuộc 

vận động "Tuổi trẻ ĐSVN học tập 

và thực hiện ba điều Bác hồ dạy" 

và được học tập, quán triệt các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng, của 

Đoàn.  

100% CBĐVTN thực hiện Cuộc vận 

động “Tuổi trẻ ĐSVN học tập và 

thực hiện 03 điều Bác Hồ dạy”; Kế 

hoạch số 08 - KH/ĐU của Đảng ủy 

ĐSVN về tiếp tục đẩy mạnh việc 

"Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 06-

KH/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty 

ĐSVN về việc “Tổ chức học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong Tổng 

Công ty ĐSVN giai đoạn 2016-2020 

và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Đoàn. 

Hoàn 

thành 

2 Phấn đấu trong nhiệm kỳ ít nhất 

500 công trình thanh niên cấp cơ 

sở, 50 công trình thanh niên cấp 

huyện, 20 công trình thanh thanh 

niên cấp ĐSVN và 05 công trình 

thanh niên cấp Khối DNTW. 

Thực hiện được 651 công trình 

thanh niên các cấp (546 công trình 

thanh niên cấp cơ sở, 57 công trình 

thanh niên cấp trên cơ sở, 42 công 

trình thanh thanh niên cấp Tổng 

công ty ĐSVN và 06 công trình 

thanh niên cấp Khối DNTW) 

Đạt 

113% 

3 Toàn đoàn có ít nhất 120 đề tài, 

1.500 sáng kiến trong học tập, lao 

động sản xuất, trong đó có 20 đề tài 

tham gia giải thưởng “Sáng tạo 

ĐSVN”. 

Thực hiện 133 đề tài, 1.667 sáng 

kiến trong học tập, lao động sản 

xuất, trong đó có 23 đề tài tham gia 

giải thưởng “Sáng tạo ĐSVN”. 

Đạt 

110% 

4 100% cấp bộ Đoàn hưởng ứng và 

tổ chức có hiệu quả các hoạt động 

an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc 

sống cộng đồng 

Tổ chức trên 80.000 lượt ĐVTN tham 

gia hoạt động TNTN cảnh giới đường 

ngang, phục vụ khách hàng trong các 

đợt vận tải cao điểm; tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, 

gia đình CBCNV hoàn cảnh khó 

khăn, tham gia hiến máu nhân đạo... 

Với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, hơn 

5000 ngày công lao động và 1.500 

đơn vị máu. 

Hoàn 

thành 

5 100% cấp bộ đoàn có giải pháp xây 

dựng tổ chức cơ sở vững mạnh. 

Phấn đấu Đoàn cơ sở vững mạnh 

đạt 80%, trung bình không quá 3%, 

100% cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu 

quả thông qua việc quán triệt thực 

hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐTNK-

TCKT ngày 28/2/2014 về “Đổi mới 

Đạt 



 

không có yếu; Chi đoàn vững mạnh 

70%, khá 25%, trung bình và yếu 

không quá 5%. 

phương thức lãnh đạo và nâng cao 

chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở 

trong Khối DNTW”. 

Đoàn cơ sở: Vững mạnh 82,1%, Khá 

15,3%, Trung bình 2,6%; Chi đoàn: 

vững mạnh 83,5%, khá 12,4%, trung 

bình 4,1%, không có yếu. 

6 Mỗi năm toàn Đoàn giới thiệu trên 

500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 

xét kết nạp trong đó có ít nhất 300 

đoàn viên được kết nạp.  

Giới thiệu: 2.564 ĐVƯT, được kết 

nạp: 1.583  

Đạt 

7 100% cấp bộ Đoàn hưởng ứng và 

tham gia các hoạt động do Đoàn 

cấp trên tổ chức  

Tham gia 100% các hoạt động do 

Đoàn cấp trên tổ chức 

Hoàn 

thành 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

4.1. Ưu điểm: 

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, 

lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự phối hợp, tạo 

điều kiện của chuyên môn, công đoàn các cấp cùng sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và 

ĐVTN, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN đã 

đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức 

Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp 

phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực cùng cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN trong 

những năm qua. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII đã được 

các cơ sở Đoàn triển khai tích cực, toàn diện với nhiều hình thức sáng tạo. Tính thiết 

thực, sự đổi mới trong tổ chức, chỉ đạo các phong trào, các hoạt động được thể hiện rõ 

nét, phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở, của ngành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện 

vọng, khơi dậy được sức sáng tạo của tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên 

tham gia. Các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đã được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức. 

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên Tổng công ty 

ĐSVN liên tục được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương công 

nhận là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Được Thủ tướng 

Chính phủ tặng bằng khen trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên 

Tổng công ty ĐSVN (tháng 8/2015). 

4.2. Hạn chế, tồn tại: 

- Các hoạt động giáo dục do Đoàn tổ chức chưa thực sự tạo sự hấp dẫn cuốn hút tự 

nhiên đối với ĐVTN; việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng xã hội trong thanh 

niên ở một số thời điểm còn chậm. 



 

- Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao, còn thiếu quyết 

liệt trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nên hiệu quả đạt thấp, chưa có nhiều mô 

hình mới, cách làm hay. 

- Công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bất cập; một số cán bộ Đoàn còn yếu về kỹ 

năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác nên chưa đáp ứng được yêu cầu công tác Đoàn 

cũng như yêu cầu đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.  

- Việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, đề xuất với chuyên môn trong giải quyết các vấn 

đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động. Công 

tác bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên 

cứu khoa học chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

- Hoạt động Đoàn của một số đơn vị, đặc biệt là khối các đơn vị cổ phần đã thoái 

hết hoặc còn tỷ lệ nhỏ vốn góp của Tổng công ty còn mờ nhạt, thiếu tính sáng tạo, chưa 

đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị. Chế độ thông tin 

báo cáo của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, ảnh hưởng đến việc tổng hợp 

phục vụ công tác chỉ đạo của Đoàn cấp trên. 

4.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:  

* Nguyên nhân khách quan:  

- Do điều kiện đặc thù làm việc theo ban kíp, lưu động, địa bàn phân tán, trải dài; 

một số đơn vị có thời điểm thiếu việc làm đã ảnh hưởng đến việc tập hợp ĐVTN và triển 

khai các hoạt động của Đoàn. 

- Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các phương thức vận tải, kết cấu hạ tầng đường sắt 

còn lạc hậu tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động công tác Đoàn trong nhiệm kỳ qua. 

- Cơ chế, chính sách cho hoạt động của Đoàn trong doanh nghiệp nói chung còn 

hạn chế. Mô hình và cơ chế hoạt động của đoàn thanh niên trong doanh nghiệp cổ phần 

chưa được quy định rõ ràng, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của đoàn thanh niên 

các cấp. 

- Tại một số đơn vị, cấp uỷ đảng và người đứng đầu đơn vị chưa thực sự quan tâm 

đến công tác thanh niên nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ 

trong đó có cán bộ đoàn. 

* Nguyên nhân chủ quan:  

- Một số chương trình công tác, phong trào hoạt động của Đoàn chưa sát thực tế, 

khi triển khai thiếu đôn đốc, kiểm tra, tổng kết kịp thời; sự vận dụng và cụ thể hóa các 

chủ trương của Đoàn cấp trên ở nhiều nơi còn hạn chế. 

- Công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức 

kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn còn yếu; cán bộ Đoàn ở một số cơ sở khi 

luân chuyển không chuẩn bị tốt đội ngũ thay thế, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt 

động của Đoàn; việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân 

chuyển cán bộ nhìn chung còn yếu; một bộ phận cán bộ trẻ và cán bộ đoàn còn thiếu 

nhiệt huyết với nghề nghiệp, với công tác Đoàn, còn thụ động chờ đợi ở tổ chức. 

4.4. Bài học kinh nghiệm: 

Từ thực tiễn phong phú của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, 

có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau: 



 

Một là, Phải luôn quán triệt những định hướng công tác của Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN trong công 

tác; đồng thời biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, của đơn vị vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên.  

Hai là, Phải xác định đúng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Đoàn và tuổi 

trẻ trong từng giai đoạn cụ thể, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác của 

Đoàn; đảm bảo hoạt động Đoàn phải thiết thực, hướng tới mục tiêu tập hợp, giáo dục, 

chăm lo lợi ích của thanh niên, khơi dậy và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tinh 

thần xung phong, tình nguyện của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tự khẳng định 

và phát triển. 

Ba là, Coi trọng công tác cán bộ và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên 

là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn; làm tốt việc 

lựa chọn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; chủ động đề xuất, tham mưu quy hoạch, sử dụng cán 

bộ, xây dựng chính sách cán bộ và quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Bốn là, Chủ động tham mưu cho Đảng lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên; tích 

cực đề xuất với cấp uỷ, chuyên môn tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động của 

tổ chức Đoàn.  

Năm là, Coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ 

trương công tác của Đoàn; thường xuyên, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các 

sáng kiến, điển hình tiên tiến, nhân tố mới. 

 

 

 



 

PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN  

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG 

TRÀO THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY ĐSVN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 

1. Thuận lợi: 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục dành sự quan tâm đến việc 

phát triển Đường sắt trong thời gian tới. Đặc biệt, trong tháng 6/2017 vừa qua, tại kỳ họp 

thứ 3 Quốc hội khóa XIV, đã thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi). Đây là hành lang pháp 

lý cho việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển đường sắt, kêu gọi các thành phần 

kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt.  

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-TTg, ngày 10/02/2015, về 

việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó khẳng định: “Giao thông vận tải đường sắt 

là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,... Phát triển 

giao thông vận tải đường sắt có bước đi phù hợp, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt 

hiện có, đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt hiện đại, gắn kết chặt 

chẽ với các cảng biển lớn của từng khu vực và phương thức giao thông vận tải khác”.  

Tổng công ty đang trình Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ nhiều dự án 

đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt, trong đó tập trung xử lý các cầu yếu, hầm 

yếu; thay thế tà vẹt, đường ray đối với các đoạn rất yếu; xử lý các bán kính đường cong 

nhỏ; làm đường gom, rào chắn để xóa đường dân sinh,… nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn 

chạy tàu và đồng nhất tải trọng cầu đường trên tuyến Hà Nội - TP.HCM. Bên cạnh đó, 

Tổng công ty đang triển khai các dự án đóng mới đầu máy, toa xe để nâng cao sức kéo 

đồng thời xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ mới với thông điệp “Cung cấp những 

dịch vụ xã hội cần chứ không phải cung cấp những dịch vụ mà đường sắt có”. Những chủ 

trương trên sẽ giúp cho Tổng công ty có nhiều cơ hội để phát triển. 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng công ty ĐSVN luôn nhận 

được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị; 

sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty 

ĐSVN lần thứ XI đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

thực hiện chính sách thu hút nhân tài, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ học tập, lao 

động và tự khẳng định mình.  

Với số lượng đông đảo ĐVTN, có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và tái cơ cấu 

của Tổng công ty; có tinh thần trách nhiệm với đơn vị, với Tổng công ty, đội ngũ thanh 

niên đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Tổng công ty ĐSVN. 

Thanh niên luôn có ý chí vươn lên, có năng lực tiếp thu khoa học công nghệ mới; đồng thời 

thanh niên được tiếp cận thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, có đời sống vật chất, văn 

hoá tinh thần phong phú; chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại 

ngữ, tin học. Đó là những yếu tố thuận lợi để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới. 



 

2. Khó khăn: 

Trong những năm tới thị trường vận tải nội địa ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt 

giữa các phương thức vận tải. Tổng công ty ĐSVN đang trong quá trình chuyển đổi và 

hoàn thiện mô hình tổ chức để giảm dần sự bao cấp của Nhà nước. Hoạt động sản xuất 

kinh doanh còn chưa bắt nhịp được với cơ chế thị trường. Ngành đường sắt vẫn hoạt 

động, khai thác trên đường đơn khổ 1000mm là chủ yếu, nguồn vốn đầu tư cho đường sắt 

còn hạn hẹp, kết cấu hạ tầng đường sắt dù liên tục được duy tu, bảo dưỡng song đã lạc 

hậu, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng,… Vì vậy, năng lực thông qua còn hạn chế, thị 

phần vận tải thấp. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chưa có bước đột 

phá để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD. 

Thanh niên đang phải đối mặt với nguy cơ từ sự tác động của an ninh phi truyền 

thống và các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta từ các thế 

lực thù địch, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội. Những tác động tiêu cực của quá 

trình hội nhập sẽ khiến một bộ phận thanh niên dao động, sống thực dụng, xa rời truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Môi trường xã hội chưa lành mạnh, tình trạng tội phạm 

và tệ nạn xã hội đang và sẽ tác động xấu đến thanh niên. 

Trình độ về lý luận chính trị, nhận thức, văn hoá, chuyên môn của thanh niên còn 

hạn chế, không đồng đều giữa các đơn vị, lĩnh vực ngành, nghề; một bộ phận thanh niên 

không xác định đúng đắn lý tưởng sống, thờ ơ hoạt động chính trị - xã hội, thiếu ý thức tự 

giác trong học tập, rèn luyện đang đặt ra cho tổ chức Đoàn những thách thức lớn trong 

việc tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. 

Cơ chế, chính sách cho hoạt động của Đoàn còn chưa đồng bộ; tư duy của một bộ 

phận không nhỏ cán bộ Đoàn còn chưa theo kịp với yêu cầu công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên trong tình hình mới.  

II. MỤC TIÊU: 

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI, chiến lược 

phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Tổng công ty ĐSVN nhiệm 

kỳ 2017 - 2022 là: “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; xây dựng lớp thanh niên 

có lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương 

mẫu, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; đổi mới các mô 

hình hoạt động gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ vì sự phát triển của Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam”. 

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG: 

Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Năng động - Sáng tạo 

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU: 

1. 100% cấp bộ đoàn triển khai và tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt và 

tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 

2. 100% cơ sở Đoàn có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. 

3. Phấn đấu có trên 500 công trình, phần việc thanh niên (trong đó: có 10 công 

trình cấp Khối, 30 công trình cấp Tổng công ty) được triển khai thực hiện; 



 

4. Phấn đấu có trên 100 đề tài, 500 sáng kiến, giải pháp trong lao động, sản xuất 

kinh doanh được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó có ít nhất 10 đề tài tham gia “Giải 

thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam”; 

5. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 400 

lượt ĐVTN công nhân. 

6. Phấn đấu ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, “Nghĩa 

tình biên giới hải đảo” số tiền trên 02 tỷ đồng. 

7. Phấn đấu toàn Tổng công ty vận động hiến được trên 1.000 đơn vị máu. 

8. Phấn đấu giới thiệu trên 1000 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó trên 

700 đồng chí được kết nạp Đảng. 

V. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG 

TRÀO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 

1. Công tác giáo dục  

- Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và Đoàn cấp 

trên; chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. Phát huy vai 

trò tích cực của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của Tổng công ty ĐSVN và đất nước. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 

số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai 

đoạn 2015 - 2030”; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Tổng Công ty ĐSVN về việc tổ chức “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” trong Tổng Công ty ĐSVN giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 01-

NQ/ĐTNK-TG ngày 28/2/2014 của BCH Đoàn Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác giáo 

dục cho đoàn viên; xây dựng lớp thanh niên Khối Doanh nghiệp TW có bản lĩnh, trí tuệ, khát 

vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và đất nước”.  

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị, coi đây là quá 

trình bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN. Nội dung 

giáo dục phải gần gũi, thiết thực; phương thức giáo dục phải gợi mở cho ĐVTN tìm hiểu, 

trao đổi có tranh luận, coi trọng giáo dục bằng hoạt động thực tiễn thông qua các phong 

trào thi đua. Triển khai cho ĐVTN học tập lý luận chính trị, quán triệt đường lối và các 

nghị quyết của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ cương lĩnh, mục tiêu 

lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng; tổ chức các diễn đàn thanh niên, tạo điều kiện để 

ĐVTN bày tỏ ý kiến và nâng cao nhận thức chính trị của mình. 

- Coi trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, truyền 

thống đoàn kết, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng khát vọng chiến thắng nghèo nàn 

lạc hậu, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong giáo dục đạo đức, lối sống, 

tập trung đề cao giáo dục cho thanh niên lòng yêu lao động, chống thói lười biếng, lối 

sống thực dụng, xa hoa, tiêu dùng quá khả năng thu nhập của mình. Phát động ĐVTN đi 

đầu đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các văn hoá phẩm độc hại; chủ 

động bồi dưỡng cho thanh niên các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, định hướng 

cho thanh niên tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, kịp thời định hướng, hướng dẫn thanh 



 

niên trước những loại hình nghệ thuật mới, thông tin trên Internet v.v... Tăng cường nắm 

bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục luật pháp và ý thức công dân cho thanh 

niên, giúp cho thanh niên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời giáo 

dục, cổ vũ thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, ý thức kỷ luật lao động, tôn trọng 

quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức, quy trình, quy phạm của 

Tổng công ty.  

- Giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và tinh thần quốc tế chân chính, giúp cho 

mỗi thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, hiểu rõ 

bản chất các sự kiện và các quá trình quốc tế, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững 

vàng, chủ động, sáng tạo trong quá trình hội nhập. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên, qua đó phát 

hiện, biểu dương nhân rộng kịp thời các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến, biết vượt qua 

hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, thanh niên sống có lý tưởng, hết mình 

vì lý tưởng, vì tập thể, cộng đồng và xã hội. Nâng cao chất lượng các loại giải thưởng và 

các hình thức khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh cán bộ, ĐVTN đạt thành tích xuất sắc 

trong học tập, lao động, sáng tạo. 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên các cấp, khai thác tốt công tác 

tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của Đoàn và tờ tin công tác thanh niên.  

2. Triển khai các phong trào và chương trình của Đoàn   

2.1. Về các phong trào 

2.1.1.Phong trào Thanh niên tình nguyện 

- Phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, 

đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính sáng tạo, tính thiết thực, hiệu 

quả và bền vững. Tổ chức tốt hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt: 

đảm nhận các khâu mới, việc khó; tình nguyện làm thêm giờ; phục vụ hành khách, cảnh 

giới đường ngang đảm bảo an toàn chạy tàu, trong các đợt vận tải cao điểm; chương trình 

“Tiếp sức đến trường”.   

- Tổ chức sâu rộng các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", 

hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục thanh niên có 

hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em 

nghèo, gia đình CBCNV đường sắt có hoàn cảnh khó khăn, các chi đoàn, ĐVTN đường 

sắt nơi vùng sâu, vùng xa. Vận động và tổ chức cho ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo, 

thành lập các đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo,...  

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì chủ quyền Tổ quốc, vì biển đảo quê 

hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát 

huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai; tham gia cùng CBCNV toàn Tổng công ty 

giúp đỡ huyện nghèo Quế Phong - Nghệ An theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tham 

gia Chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

- Tổ chức sâu rộng phong trào“Thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi 

trường đường sắt”, tình nguyện xây dựng đơn vị "Chính quy - Văn hóa - An toàn", 

“Xanh - Sạch - Đẹp”. 



 

2.1.2. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo:  

- Tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Sáng tạo trẻ” với 

phương châm ở đâu có ĐVTN và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo.  

- Nghiên cứu các hình thức hoạt động mới để giúp cho đoàn viên thanh niên nhận 

thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của khoa học công nghệ; phát huy có hiệu quả vai trò 

của Ban Khoa học kỹ thuật trẻ các cấp trong định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học 

của ĐVTN. 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp 

thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; nỗ lực vun trồng để hình thành những cán 

bộ quản lý trẻ giỏi, người công nhân trẻ giỏi, …, đóng vai trò đầu tàu để thúc đẩy đông 

đảo thanh niên hành động có hiệu quả.  

- Vận động ĐVTN học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên 

môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành 

chính và bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn 

minh công sở, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ĐVTN 

tích cực tham gia “Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN".   

2.1.3. Phong trào tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 

- Phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sản xuất, nhất là 

trong các việc khó, việc mới, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh; trong phòng, 

chống và khắc phục hậu quả bão lũ; trong thực hiện những công trình, dự án trọng điểm 

của Tổng công ty. 

- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các mô hình tập thể sản xuất thanh niên 

(nhà ga thanh niên, cung đường thanh niên, tổ tàu thanh niên,...); chủ động đề xuất đảm 

nhận các công trình, phần việc thanh niên, nhất là các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, các 

công trình trọng điểm của ngành, của đơn vị,… 

- Duy trì tổ chức có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện phương châm kinh 

doanh, phục vụ khách hàng ”An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả” và 

tiêu chí văn hóa ứng xử “4 xin”, “4 luôn” của Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty; củng 

cố và phát triển mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thân thiện” phục vụ khách hàng tại 

các ga lớn theo phong cách chuyên nghiệp hơn. 

- Tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn, các trường học tại các địa phương và các 

đoàn bạn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an 

toàn giao thông đường sắt và phong trào “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt”. 

2.2. Về các chương trình: 

2.2.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa 

học, làm chủ khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trẻ: 

- Giúp đỡ, khuyến khích thanh niên nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

chế thử các sản phẩm mới, tiếp thu ứng dụng KHCN mới trong lao động sản xuất; nghiên 

cứu và thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, 

tăng lợi nhuận cho đơn vị; đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để 



 

phát triển các loại hình hoạt động sáng tạo, có yếu tố khoa học kỹ thuật; quản lý và sử 

dụng có hiệu quả quỹ khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, rèn luyện; tạo điều kiện cho đoàn viên 

thành niên được thụ hưởng các chính sách của Đảng, nhà nước, của Tổng công ty về đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ.  

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chuyên môn đơn vị xây dựng chính 

sách tài năng trẻ (từ phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, tôn vinh đến phát huy); tham gia 

xây dựng, cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động đề xuất, 

giới thiệu những cán bộ trẻ có năng lực tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở 

trong và ngoài nước; có cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý cho ĐVTN tích 

cực học tập, đạt giải cao trong các cuộc thi nghiệp vụ, tay nghề do đơn vị và Tổng Công 

ty tổ chức. 

2.2.2. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng 

cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội; hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh, lối sống văn hóa cho ĐVTN.   

- Tích cực đề xuất, phối hợp chuyên môn, công đoàn quan tâm đầu tư các phương 

tiện, thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hoá tinh thần, rèn luyện thể chất cho thanh niên; phối 

hợp với tổ chức Đoàn địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức các hoạt động giao lưu 

văn hoá, thể thao để góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển thể lực cho 

thanh niên,... 

- Khuyến khích thanh niên sử dụng Internet phục vụ cho học tập, công tác và thỏa 

mãn nhu cầu tinh thần lành mạnh của mình; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần 

cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, các lớp tập huấn kiến thức về kinh tế, văn hoá, 

pháp luật hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng: nói, viết, lập kế hoạch, làm việc nhóm, tổ 

chức các hoạt động thanh niên, giao tiếp ứng xử,... 

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết 

tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh 

3.1. Công tác xây dựng Đoàn: 

- Tổ chức các phong trào thi đua của Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, 

đồng thời xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, coi 

trọng rèn luyện cả về nhận thức và hành động. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên, 

thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn và trong các 

hoạt động mang tính tổ chức của Đoàn. 

- Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi 

đoàn, Đoàn cơ sở, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề 

khó khăn, vướng mắc, bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn. Phát huy vai trò chủ thể của 

người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng 

và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh 

hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn. 

-  Tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn 

theo Quy chế cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; chú trọng đồng bộ các khâu 



 

từ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý, luân chuyển và bố trí 

cán bộ. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp 

vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý. Hàng năm đội ngũ cán bộ 

Đoàn từ Tổng công ty đến cơ sở phải được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật những vấn đề 

mới về công tác vận động thanh niên, về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước,...  

- Tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám 

sát cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Đoàn; đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực 

hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính 

thực tiễn của từng chủ trương do cấp bộ Đoàn các cấp ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của ĐVTN. 

3.2. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh: 

- Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về Đảng; tích cực đấu tranh 

bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và Đoàn 

thể trong đơn vị. 

- Tiếp tục đề xuất với Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN các nội dung cụ thể phù hợp 

nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến thanh niên và công 

tác thanh niên của đơn vị. Đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về cơ chế 

nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong sự phát triển bền vững của đơn vị; tổ chức 

gặp gỡ, đối thoại giữa cấp uỷ, chuyên môn với ĐVTN 

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho ĐVTN rèn 

luyện, phấn đấu thông qua cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành 

đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”; trực tiếp bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng; phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn trong việc triển khai thực hiện “Quy chế đào 

tạo, bổ nhiệm nguồn cán bộ trẻ”; “Quy chế phối hợp giữa Chuyên môn và Đoàn TN các 

cấp trong Tổng công ty ĐSVN”; chú trọng giới thiệu cho Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN 

những cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ giỏi để bổ 

sung quy hoạch và đào tạo lãnh đạo trẻ ở các đơn vị. 

- Tập trung vận động ĐVTN "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", 

gương mẫu thực hiện Luật Thanh niên, chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế dân 

chủ ở cơ sở; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, 

luật pháp của Nhà nước. 

4. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn: 

- Xây dựng ban chấp hành Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cơ quan tham mưu, giúp việc của 

các cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên. 

- Đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp 

bộ Đoàn, kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên, tăng cường 

công tác kiểm tra, nắm bắt chính xác tình hình thực tế, kịp thời đưa ra những giải pháp, 

chủ trương giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác, đảm bảo kỷ cương, 

kỷ luật của Đoàn. 

- Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo công tác thanh 

niên; gắn chặt các phong trào hành động của Đoàn với lợi ích của thanh niên, với nhiệm 



 

vụ sản xuất kinh doanh của Ngành và đơn vị; tăng cường phối hợp với chuyên môn, công 

đoàn trong chỉ đạo tổ chức hoạt động; phát huy hiệu quả của việc ký kết, thực hiện các 

chương trình ký kết liên tịch với chuyên môn các cấp; chủ động, tham mưu cho các cấp 

uỷ đảng, đề xuất với chuyên môn giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là đối với hoạt động ở cơ sở và ở các đơn vị cổ 

phần hoá. 

- Từng bước tin học hoá trong công tác thông tin, đảm bảo thông tin nhanh, chính 

xác không mất thời gian ảnh hưởng đến việc lao động sản xuất kinh doanh của đơn vị; 

đồng thời không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xác định các tiêu chí cụ 

thể, thiết thực để đánh giá thi đua hàng năm, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, có tác 

dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh niên. 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIV là 

Đại hội của tinh thần "Đoàn kết - Xung kích - Tình nguyện - Năng động - Sáng tạo". 

Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ Tổng 

công ty ĐSVN được cống hiến cho sự phát triển lớn mạnh của Ngành, của tổ chức Đoàn 

và đất nước. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐVTN trong toàn Tổng công ty ĐSVN 

đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí quyết tâm, nắm chắc thời cơ, vận hội, cùng cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên đường sắt đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn và từng bước 

phát triển, đồng thời đóng góp tích cực cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh. 

BCH ĐOÀN TN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM KHOÁ XIII

 

Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Đồng chí 

Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 

ĐSVN trao tặng bằng khen cho Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN vì đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017 

 



 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 

 

Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty ĐSVN khóa XIII được Đại hội đại biểu Đoàn 

Thanh niên Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII quyết định là 33 đồng chí, tại Đại hội đã 

bầu đủ số lượng là 33 ủy viên, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Tổng công ty ĐSVN khóa XIII đã bầu 07 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó 01 đồng chí 

Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư. Các hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, 5, 6, 8, 10 đã 

cho rút tên 14 đồng chí và đã bầu bổ sung 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.  

Trong đó: cho rút tên 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và bầu bổ sung 03 đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ; kiện toàn bầu bổ sung 02 đồng chí Phó Bí thư. Hiện nay số 

ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN khóa XIII là 33 đồng chí, 05 đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư. 

Sau 5 năm hoạt động, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Điều 

lệ Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII, Quy chế làm 

việc của Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN và Chương trình công tác toàn 

khóa, Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN khóa XIII báo cáo kiểm điểm công 

tác nhiệm kỳ như sau: 

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TN TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ XIII: 

1. Hoạt động của Ban Chấp hành: 

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn cấp trên, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ X, lần thứ XI, cụ thể hóa thành các 

chủ trương và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện, có chiều sâu đến các đối tượng, lĩnh 

vực công tác, đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong 

giai đoạn mới. Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN đã ban hành nhiều nghị 

quyết, chương trình công tác phù hợp từng thời điểm, từng giai đoạn và sát với thực tế. 

Qua đó, nhiều vấn đề liên quan đến những quan điểm, chủ trương lớn đã được làm rõ để 

thống nhất lãnh đạo; những vấn đề quan trọng của Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực, 

nhất là những vấn đề mới và bức xúc đã được Ban Chấp hành tập trung thảo luận, thống 

nhất và có giải pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn tạo sự chuyển biến tích cực của công tác 

Đoàn và phong trào TTN. Cụ thể: 

- Công tác giáo dục của Đoàn: có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, 

đa dạng hóa về nội dung và phương thức giáo dục, qua đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng Tổng công ty và xây dựng 

tổ chức Đoàn. Nổi bật và xuyên suốt nhiệm kỳ là triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các 

Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tổng kết cuộc vận động “Tuổi trẻ ĐSVN học tập 

và thực hiện 3 điều Bác Hồ dạy” đồng thời phát động triển khai thực hiện chỉ thị 03-

CT/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến 

bước dưới cờ Đảng”, “Đoàn thanh niên tích cực tham gia xây dựng Đảng”; tổ chức 

tuyên dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến trên các mặt công 



 

tác,…thông qua đó góp phần từng bước làm chuyển biến về nhận thức, nâng cao bản lĩnh 

chính trị, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của ĐVTN.  

- Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được BCH cụ thể hóa và triển 

khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty ĐSVN và thu được nhiều kết 

quả thiết thực thông qua các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Xung kích đảm nhận công trình, 

phần việc thanh niên”, "Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 

ngữ, tin học", “Thiếu nhi bảo vệ Đường sắt”, “Thanh niên tình nguyện cảnh giới đường 

ngang”, "Thanh niên tình nguyện phục vụ hành khách"; chương trình "Tiếp sức đến 

trường"; thực hiện phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng “An toàn - Thuận tiện - 

Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả” và tiêu chí văn hóa ứng xử “4 xin”, “4 luôn”; Cuộc vận 

động “Đoàn viên thanh niên xung kích đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất”,…Thực 

tiễn chứng minh việc quyết định phát triển sâu rộng phong trào này là chủ trương đúng 

đắn, vừa có tính kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TN Tổng công ty 

ĐSVN, vừa tạo ra một diện mạo mới thiết thực, hấp dẫn đối với ĐVTN góp phần nâng 

cao, vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào việc 

thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty ĐSVN.  

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng: Ban Chấp hành đã 

đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng đoàn viên và chất lượng cán 

bộ; tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-

NQ/ĐU về “Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, 

đoàn thể trong Đảng bộ ĐSVN”; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về “Phê duyệt phương án bố 

trí cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2015-

2020”; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng báo cáo sơ kết 05 

năm việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU “về tạo nguồn cán bộ trẻ” đồng thời ban 

hành kết luận về tiếp tục tạo nguồn cán bộ trẻ giai đoạn 2016 - 2020; triển khai có hiệu quả 

Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, 

đảng viên, công nhân viên Đường sắt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đoàn kết - 

Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế cán bộ Đoàn 

Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc triển khai 

thực hiện “Quy chế đào tạo, bổ nhiệm nguồn cán bộ trẻ”; “Quy chế phối hợp giữa Chuyên 

môn và Đoàn TN các cấp trong Tổng công ty ĐSVN”; tập trung các giải pháp trong bồi 

dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 

- Công tác chỉ đạo: Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN đã phân công 

nhiệm vụ cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành. Bám sát sự chỉ đạo của Đoàn cấp 

trên và Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN và căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành 

đã ban hành chương trình công tác toàn khoá để cụ thể hoá những mục tiêu, phương 

hướng lớn công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2012-2017, đồng thời trong từng 

năm và 6 tháng đều xây dựng chương trình công tác để chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển 

khai thực hiện. Mặt khác, chương trình, nội dung công tác của Đoàn từng năm được Ban 

Chấp hành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy đồng thời đưa vào 

Chương trình cam kết hoạt động với Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN để chỉ đạo thực 

hiện. Đây là một trong những biện pháp chỉ đạo thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động của Đoàn ở các cấp. Ban Chấp hành luôn xác 

định phương châm mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, thường xuyên cử cán bộ đi chỉ 



 

đạo, tham gia các hoạt động tại cơ sở; đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường 

công tác kiểm tra, thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá sơ kết theo giai đoạn hoặc tổng 

kết các chương trình, nội dung hoạt động, công tác của Đoàn để rút ra bài học kinh 

nghiệm. Từ đó tìm ra các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại thiếu 

sót, nhân rộng những cách làm hay, tôn vinh những điển hình tiên tiến, góp phần làm cho 

hoạt động của Đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả. 

Thực hiện chương trình làm việc đề ra đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã tổ chức được 

12 kỳ họp. 

Hạn chế:  

1. Ban Chấp hành tập trung nhiều vào việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết nhưng 

chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra, giám sát và đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm một số 

phong trào, các mô hình hoạt động, ... Nên hiệu quả thực hiện chưa cao. Một số chủ trương, 

nghị quyết chưa sát với thực tiễn công tác. 

2. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và đoàn kết tập hợp thanh niên ở một 

số đơn vị, khu vực còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp quyết liệt, khả thi trong nâng cao 

chất lượng Đoàn viên, chất lượng sinh hoạt đoàn, công tác quản lý đoàn viên và công tác 

cán bộ. 

3. Nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành còn nặng về tổng kết đánh giá chung mà 

chưa bàn sâu về các mặt công tác, những nội dung công việc quan trọng cấp thiết đáp ứng 

đòi hỏi của cơ sở. Chất lượng một số cuộc họp Ban Chấp hành còn đơn giản chưa ngang 

tầm với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn TCT. 

4. Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành chưa tạo ra được sự đột phá, còn dàn trải 

nhất là trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác cán bộ và xây dựng phong 

trào ở một số lĩnh vực. 

5. Vai trò của một số Ủy viên Ban Chấp hành trong tham mưu đề xuất các nội 

dung công tác chưa cao. Một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm của mình, ít tham gia hoặc tham gia chưa có chất lượng vào các quyết định của 

Ban chấp hành, chưa phát huy tốt vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành trong việc triển 

khai các chủ trương, nghị quyết Ban Chấp hành tại cơ sở và chưa tham mưu được cho 

Ban Chấp hành giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác của mình. 

2. Hoạt động của Ban Thường vụ: 

Thực hiện chức năng là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN 

giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ đã tập trung 

chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Ban Chấp hành một cách sáng tạo, kịp thời, 

đồng thời giải quyết linh hoạt nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo thông qua các 

Nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ trên các lĩnh vực công tác lớn. Nhìn chung, sự 

lãnh đạo của Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ qua là đúng đắn và hiệu quả, cụ thể: 

- Luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tập thể lãnh 

đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức điều hành. Nội bộ Ban Thường vụ luôn đoàn kết, 

thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và nâng cao ý thức trách nhiệm của từng ủy viên. 

- Luôn chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh 

đạo Tổng công ty nhiều chủ trương công tác về thanh niên và công tác thanh niên; Phối 



 

hợp với các ban, đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN tạo ra nguồn lực và động lực mới cho 

công tác Đoàn và phong trào TTN. 

- Thực hiện có kết quả chức năng là cơ quan thường trực, tham mưu và chuẩn bị 

nội dung cho các kỳ họp của Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN trong việc 

tổng kết đánh giá và quyết định những chủ trương, giải pháp, chương trình và kế hoạch 

hoạt động lớn; tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ Đoàn thực hiện 

các nghị quyết, các quyết định của Ban Chấp hành trên các mặt công tác.  

- Ban Thường vụ đã ban hành một số chủ trương quan trọng về đổi mới công tác đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức 

Đoàn. Việc thực hiện các chủ trương của Ban Thường vụ bước đầu tạo được sự chuyển 

biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp của Đoàn về công tác giáo dục và công tác 

Thanh niên, đồng thời kiện toàn, củng cố một bước bộ máy, cán bộ các cấp của Đoàn. 

- Ban Thường vụ đã tham mưu ban hành phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên 

Ban Chấp hành, các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra; không ngừng 

chăm lo, kiện toàn cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty 

ĐSVN; ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn, … 

- Ban Thường vụ Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo thành công Đại hội 

Đoàn Thanh niên các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIV. 

Quyết định thành lập, sắp xếp tổ chức phù hợp với mô hình hoạt động của Tổng công ty. 

Hạn chế: Vai trò kiểm tra, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và cơ quan tham mưu của Ban 

Chấp hành trong việc thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn 

hạn chế. Công tác chỉ đạo của Ban thường vụ có thời điểm chưa sát với tình hình thực tế 

tại các cơ sở. 

II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP 

HÀNH KHÓA XIII: 

1. Lề lối làm việc: 

- Ban Chấp hành có lề lối, phương pháp  làm việc khoa học và đảm bảo tính kế 

hoạch; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; duy trì đều đặn các kỳ họp 

định kỳ 6 tháng và 1 năm; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa trước khi thảo 

luận các chuyên đề công tác, chú trọng nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn, các công việc 

thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành quyết định đều được bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng, 

có sự thống nhất cao, đảm bảo dân chủ. 

- Ban Thường vụ thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực, chỉ đạo giải 

quyết các nội dung, công việc giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành; tham mưu và chuẩn bị tốt 

các nội dung cho Ban Chấp hành; xây dựng, triển khai chương trình làm việc toàn khóa; 

phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo nội dung, đối 

tượng phụ trách; duy trì đều đặn các Hội nghị định kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn, 

hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. 

2. Phương pháp chỉ đạo: 

- Phương pháp chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được đổi mới theo 

hướng sâu sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt vai trò định hướng và chỉ đạo 

vĩ mô, xây dựng các chương trình công tác sát hợp với thực tế. Quan tâm nhiều hơn đến 

việc tạo cơ chế chính sách cho công tác Đoàn và phong trào TTN, đồng thời chú trọng 



 

công tác xây dựng và tổng kết mô hình để nhân rộng. Tập trung chỉ đạo nâng cao một 

bước chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng cán bộ và chất lượng Đoàn viên. 

- Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo phát huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò 

của cán bộ, cơ quan tham mưu, giảm bớt chồng chéo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình 

hình thực tiễn công tác Đoàn và phong trào TTN. 

- Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban Chấp hành, 

phát huy năng lực, trí tuệ của từng thành viên Ban Chấp hành trong chỉ đạo công tác 

Đoàn và phong trào TTN phù hợp với tình hình mới. 

Hạn chế: 

- Các Hội nghị Ban Chấp hành chưa có nhiều cải tiến về tổ chức điều hành; một số 

phiên họp, thảo luận chưa sôi nổi. 

- Nội dung một số chương trình, kế hoạch còn chung chung, chưa sát với tình hình 

thực tiễn. Phương pháp chỉ đạo quán triệt các chủ trương, nghị quyết còn thiếu đồng bộ, 

có tình trạng làm không hiệu quả, hình thức. Biện pháp tổ chức, thực hiện chưa tương 

xứng với nội dung nên kết quả còn hạn chế. 

- Trong Quy chế làm việc và sinh hoạt của Ban Chấp hành, đã thể hiện được vai trò 

lãnh đạo tập thể, nhưng trách nhiệm cá nhân một số đồng chí chưa thực hiện tốt, giải 

quyết công việc còn chậm và thiếu quyết liệt, hiệu quả thấp. Một số đồng chí trong Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ chưa dành thời gian nghiên cứu, tự tổng kết các vấn đề thực 

tiễn thuộc lĩnh vực phụ trách. 

III. VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁC ỦY 

VIÊN BAN CHẤP HÀNH: 

- Các ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, khắc phục 

khó khăn, nhiệt tình công tác, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo 

đức, lối sống và gần gũi với thanh niên; có bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức triển 

khai thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

và trong việc thực hiện các công việc cụ thể được phân công. Nhiều đồng chí tích cực học 

tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

- Ở từng vị trí công tác, đa số các ủy viên Ban Chấp hành đều nỗ lực cố gắng hoàn 

thành tốt công việc được phân công, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng, của Đoàn; 

tạo được sự quan tâm chỉ đạo cấp ủy sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chuyên môn, công đoàn 

đối với công tác Đoàn; sâu sát với phong trào, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong 

công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi ở cơ sở. 

Hạn chế: ý thức chủ động rèn luyện, phấn đấu vươn lên của một số ủy viên Ban 

Chấp hành chưa cao; một số ủy viên Ban Chấp hành còn có tư tưởng ỷ lại, chưa tận tâm, 

tận lực với công việc, thiếu sâu sát cơ sở, chưa thực sự gần gũi với ĐVTN; một số ủy 

viên Ban Chấp hành chưa tham gia đầy đủ các kỳ họp. 

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

1. Xây dựng Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN đoàn kết, thống nhất, bao 

gồm các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và 

tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào TTN, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn ở 

các khối, cơ sở và lĩnh vực ngành nghề. 



 

2. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể phải đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm 

bảo mỗi ủy viên Ban Chấp hành đều được phân công nhiệm vụ nhất định, mỗi chủ trương 

của Ban Chấp hành là kết quả của trí tuệ tập thể cần được thực hiện với vai trò chủ động, 

sáng tạo của mỗi cá nhân ủy viên. 

3. Chủ động, tích cực tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty về công tác 

thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Tổng công ty, các đơn vị trong 

toàn Tổng công ty tạo cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào TTN, 

phương châm chỉ đạo là hướng về cơ sở, đến với thanh niên, giải quyết có hiệu quả 

những nhu cầu và lợi ích chính đáng cho thanh niên. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN khóa XIII 

đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội thông qua việc tổ 

chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ X, Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ II đưa công tác Đoàn và phong trào TTN 

toàn Tổng công ty đạt nhiều kết quả, Tuy nhiên sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ còn những hạn chế, khuyết điểm, Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng công ty 

ĐSVN khóa XIII nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trước Đại hội. 

BCH ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM KHÓA XIII 

 
 

Chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Tổng công ty ĐSVN khóa XIII không tái cử khóa XIV 

 

 

 



 

BÀI PHÁT BIỂU RA MẮT BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM KHÓA XIV 

(DO ĐỒNG CHÍ TRẦN NGỌC LÂM - BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM KHÓA XIV TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI) 
 

 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý! 

 Thưa toàn thể Đại hội. 

Thay mặt 31 đồng chí ủy viên BCH Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN khóa XIV, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022 vừa được Đại hội bầu và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại 

hội đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm cho chúng tôi. 

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm 

cao cả, nặng nề mà Đại hội và CB. ĐVTN toàn Tổng công ty giao phó cho chúng tôi.  

Để đáp lại sự tin tưởng của Đại hội, chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện, 

trau dồi đạo đức lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nỗ lực phấn đấu hết 

mình trong công tác, xây dựng tập thể BCH đoàn kết, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh 

đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN của Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Kính thưa các đồng chí!  

Trong 05 năm tới, trong công tác Đoàn và phong trào TTN của Tổng công ty 

ĐSVN đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới nhưng cũng đối mặt với không ít 

khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, việc không ngừng đổi mới , nâng cao chất 

lượng công tác lãnh đạo của BCH có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả công tác Đoàn và 

phong trào TTN của Tổng công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, BCH sẽ phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực 

công tác của từng đồng chí; xây dựng chương trình công tác toàn khóa của BCH; đồng 

thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, đề ra các giải pháp để chỉ đạo các cấp bộ đoàn 

và ĐVTN toàn Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

Trong thời gian tới, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo của Ban Thường vụ đoàn Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, sự phối hợp, 

tạo điều kiện của các ban Đoàn Khối, của chuyên môn, công đoàn các cấp trong toàn 

Tổng công ty, của các đoàn bạn; sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của các đồng chí nguyên là 



 

cán bộ đoàn và đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của CB,ĐVTN toàn Tổng công ty để 

chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể 

các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
 

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

lần thứ XIV, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 

------------ 

Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2017 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 làm việc trong thời 

gian 02 ngày.  

Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 

kỳ 2012 - 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 ; các tham luận 

của 04 đồng chí và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN và đồng chí Nguyễn Trường Sơn - 

Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.  

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, 

QUYẾT NGHỊ: 

1. Thông qua báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

2. Thông qua nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm 

kỳ 2017 - 2022, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau: 

- 100% cấp bộ đoàn triển khai và tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt và 

tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 

- 100% cơ sở Đoàn có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình 

của đơn vị. 

- Phấn đấu có trên 500 công trình, phần việc thanh niên (trong đó: có 10 công 

trình cấp Khối, 30 công trình cấp Tổng công ty) được triển khai thực hiện; 

- Phấn đấu có trên 100 đề tài, 500 sáng kiến, giải pháp trong lao động, sản xuất 

kinh doanh được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó có ít nhất 10 đề tài tham gia “Giải 

thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam”; 

- Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 400 

lượt ĐVTN công nhân. 

- Phấn đấu ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, 

“Nghĩa tình biên giới hải đảo” số tiền trên 02 tỷ đồng. 

- Phấn đấu toàn Tổng công ty vận động hiến được trên 1.000 đơn vị máu. 



 

- Phấn đấu giới thiệu trên 1000 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó trên 

700 đồng chí được kết nạp Đảng. 

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Tổng công ty ĐSVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 

4. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn Khối 

Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và văn kiện Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XI. 

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 

Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

 Đại hội giao cho Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty ĐSVN 

khóa XIV căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS 

HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY ĐSVN 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

 
 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đại biểu  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 

 

 



 

DIỄN VĂN BẾ MẠC 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM  LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

(DO ĐỒNG CHÍ TRẦN NGỌC LÂM - BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM KHÓA XIV TRÌNH BÀY 

TẠI PHIÊN BẾ MẠC ĐẠI HỘI NGÀY 11/7/2017) 
 

Kính thưa các vị khách quý ! 

Thưa toàn thể Đại hội ! 

 Sau gần 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao trước tuổi trẻ 

toàn Tổng công ty, đến giờ phút này Đại hội Đại biểu Đoàn TN Tổng công ty ĐSVN lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đoàn Khối DNTW, Lãnh đạo Đảng, Chuyên 

môn, Công đoàn Tổng công ty ĐSVN; các vị đại biểu, khách quý có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam. 

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn 

Khối DNTW và đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam đã phát biểu, khẳng định vai trò và ghi nhận những đóng góp tích 

cực của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ cho sự phát triển của Tổng công ty Đường sắt và Đoàn 

Khối DNTW trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những định hướng, nhiệm vụ quan 

trọng và những giải pháp để tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn của Tổng công ty phát triển 

vững mạnh trong thời gian tới. Đại hội đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí và 

xem đó là nhiệm vụ, mục tiêu để tuổi trẻ Tổng công ty ĐSVN chúng ta rèn luyện, học 

tập, cống hiến và trưởng thành. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và nhất trí 

thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khoá XIII trình Đại hội đánh giá về kết quả 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục 

tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các văn kiện 

được thông qua tại Đại hội là sản phẩm được tổng kết từ thực tiễn công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên của Tổng công ty trong thời gian qua; là sự cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XI về thanh niên và công tác thanh 

niên; đồng thời cũng là sự kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ đường sắt 

phấn đấu vì sự phát triển của Tổng công ty, của tổ chức Đoàn và của đất nước. 

 Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Tổng công ty Đường 

sắt Việt Nam trong những năm tới, quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, 

bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung 

kích, sáng tạo, góp phần đưa Tổng công ty phát triển bền vững và từng bước hiện đại. Với 

mục tiêu to lớn đó, Đại hội đã thông qua những quyết định quan trọng trên tất cả các mặt 

hoạt động, công tác của Đoàn nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, 

chất lượng đoàn viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đoàn thanh niên Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, 

có nội dung và phương thức làm việc khoa học, hiệu quả cao, có đội ngũ cán bộ đoàn đủ 

phẩm chất và năng lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 



 

Đại hội cũng đã thảo luận sôi nổi và tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện 

Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ III với nhiều ý kiến sâu sắc và chất lượng cao. 

 Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH mới gồm 31 đồng chí tiêu biểu cho gần 9.000 

ĐVTN có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên của Tổng công ty trong thời gian tới. Mong rằng các đồng chí uỷ viên Ban 

Chấp hành khoá mới sẽ luôn cố gắng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng 

trách được Đại hội tin tưởng giao phó.  

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tuổi 

trẻ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đại hội tin tưởng các 

đồng chí sẽ đại diện xứng đáng cho tuổi trẻ Tổng công ty, chuyển tải nhiệt huyết và trí tuệ 

của tuổi trẻ Tổng công ty đường sắt Việt Nam đóng góp vào thành công của Đại hội Đoàn 

Khối DNTW lần thứ III.  

Thành công nổi bật của Đại hội là sự khẳng định niềm tin sâu sắc của tuổi trẻ Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam đối với đường lối đổi mới của Đảng, của Đảng bộ Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam và sự nhất trí cao, quyết tâm lớn về mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Với những kết quả nói trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Ban Thường vụ Đoàn 

Khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và thông báo với tuổi trẻ toàn 

Tổng công ty: Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần 

thứ XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. 

Kính thưa các đồng chí! 

Đại hội đánh giá cao và ghi nhận sự cống hiến, những đóng góp cho tổ chức Đoàn và 

phong trào thanh niên Đường sắt của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh 

niên Tổng công ty  Đường sắt Việt Nam, các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn ở các cấp. Tại 

Đại hội lần này, nhiều đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra Đoàn 

thanh niên Tổng công ty khoá XIII không tham gia tái cử Ban Chấp hành khoá XIV, tạo điều 

kiện để trẻ hoá cơ quan lãnh đạo của Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đánh giá cao những đóng góp vừa qua của các đồng chí. Xin 

chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và mong rằng ở những vị trí 

công tác mới, với trọng trách mới, các đồng chí sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao; đồng thời tiếp tục quan tâm giúp đỡ tổ chức Đoàn, động viên, cổ vũ tuổi trẻ 

đường sắt, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ và sự phát triển lớn 

mạnh của tổ chức Đoàn và của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

 Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đoàn Khối DNTW, các 

ban của Đoàn Khối DNTW; các đồng chí lãnh đạo: Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban 

Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Đường sắt Việt 

Nam; các Ban của: Đảng uỷ, Chuyên môn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam; lãnh đạo Đảng 

uỷ, Chuyên môn, Công đoàn các cấp, cùng toàn thể CBCNV toàn Tổng công ty trong thời 

gian qua đã luôn dành tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ về cả vật 

chất và tinh thần đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Tổng công ty góp phần quan trọng vào 

thành công của Đại hội. 

Đại hội ghi nhận, biểu dương các cấp bộ Đoàn và CBĐVTN toàn Tổng công ty đã 

nỗ lực, phấn đấu trên các lĩnh vực công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội và đóng 

góp công sức cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội của chúng ta. 



 

Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu lãnh đạo các đoàn bạn 

trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả với Đoàn thanh niên Tổng 

công ty ĐSVN trong hoạt động, công tác, đã đem đến Đại hội những tình cảm tốt đẹp 

thắm tình đoàn kết.  

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí phóng viên báo chí, truyền hình ở Trung 

ương, Hà Nội đã đến dự và đưa tin về Đại hội. 

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, tập thể CBCNV Trung tâm 

VHTT & Du lịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị Đường sắt trong 

toàn Tổng công ty đã quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho Đại hội.  

Đại hội biểu dương các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc và tổ phục 

vụ Đại hội đã nỗ lực hết mình từ khâu chuẩn bị đến công tác tổ chức Đại hội góp phần 

quan trọng vào thành công của Đại hội. 

Kính thưa các đồng chí! 

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp mở đầu cho chặng đường phía trước với nhiều 

thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của chúng ta là biến Nghị 

quyết Đại hội thành hành động của tuổi trẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao 

trong mọi lĩnh vực công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Tin 

tưởng và phấn khởi trước thành công của Đại hội, mỗi đại biểu trở về đơn vị hãy chuyển 

tải đến đoàn viên thanh niên tinh thần, khí thế quyết tâm của Đại hội, đồng thời tập hợp, 

tổ chức và động viên tuổi trẻ đơn vị hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội.  

Hơn lúc nào hết, Đại hội kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy phát huy 

truyền thống của các thế hệ thanh niên đường sắt, đoàn kết nhất trí, quyết tâm khắc phục 

khuyết điểm, hạn chế, nắm chắc thời cơ vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, kề vai, 

sát cánh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, c ùng CBCNV toàn 

Tổng công ty đưa Đường sắt Việt Nam tiến kịp với đường sắt các nước phát triển trong 

khu vực và trên thế giới; cùng với tuổi trẻ Khối DNTW và tuổi trẻ cả nước xây dựng tổ 

chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, Thay mặt 

Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Tổng công ty 

ĐSVN lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị  khách quý, các đồng chí đại biểu 

mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BCH ĐOÀN KHỐI  

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 818-QĐ/ĐTNK-TCKT 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 
 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
 

 
 

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 

Doanh nghiệp Trung ương khóa II; 

- Căn cứ Tờ trình số 132-TTr/TNĐS-TCKT ngày 17/7/2017 của Ban Thường vụ 

Đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đường sắt khóa 

XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
   

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, 

cụ thể như sau: 
 

1.  Đ/c Trần Ngọc Lâm  Bí thư 

2.  Đ/c Hoàng Ngọc Tùng Phó Bí thư  

3.  Đ/c Nguyễn Đức Tiền Phó Bí thư 

4.  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Thường vụ 

5.  Đ/c Đường Duy Huân Ủy viên Ban Thường vụ 

6.  Đ/c Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Chấp hành 

7.  Đ/c Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên Ban Chấp hành 

8.  Đ/c Nguyễn Diệu Linh Ủy viên Ban Chấp hành 

9.  Đ/c Đinh Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành 

10.  Đ/c Phan Xuân Dũng  Ủy viên Ban Chấp hành 

11.  Đ/c Lê Nữ Thu Ngân Ủy viên Ban Chấp hành 

12.  Đ/c Phạm Thị Lý Ủy viên Ban Chấp hành 

13.  Đ/c Phí Đình Nam Ủy viên Ban Chấp hành 

14.  Đ/c Phan Mạnh Thắng Ủy viên Ban Chấp hành 



 

15.  Đ/c Nguyễn Văn Thiệu Ủy viên Ban Chấp hành 

16.  Đ/c Nguyễn Tiến Thanh Ủy viên Ban Chấp hành 

17.  Đ/c Nguyễn Linh Phương Ủy viên Ban Chấp hành 

18.  Đ/c Đỗ Văn Thìn Ủy viên Ban Chấp hành 

19.  Đ/c Phạm Hùng Hiện Ủy viên Ban Chấp hành 

20.  Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Ủy viên Ban Chấp hành 

21.  Đ/c Cao Đăng Dũng Ủy viên Ban Chấp hành 

22.  Đ/c Trần Văn Dân Ủy viên Ban Chấp hành 

23.  Đ/c Mai Văn Tài Ủy viên Ban Chấp hành 

24.  Đ/c Vũ Ngọc Thắng Ủy viên Ban Chấp hành 

25.  Đ/c Phạm Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành 

26.  Đ/c Nguyễn Chí Tuệ Ủy viên Ban Chấp hành 

27.  Đ/c Nguyễn Bích Hằng Ủy viên Ban Chấp hành 

28.  Đ/c Lê Anh Đăng Ủy viên Ban Chấp hành 

29.  Đ/c Trần Mạnh Tài Ủy viên Ban Chấp hành 

30.  Đ/c Trần Văn Vinh Ủy viên Ban Chấp hành 

31.  Đ/c Trần Văn Nguyện Ủy viên Ban Chấp hành 
 

Điều 2. Văn phòng, các Ban Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các đồng 

chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành. 
  
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 2 (để thực hiện);   

- Ban Tổ chức TW Đoàn (để báo cáo); 

- Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt VN; 

- Thường trực Đoàn Khối; 

- Lưu VP, TC - KT. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

BÍ THƯ 
 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Vũ Đức Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BCH ĐOÀN KHỐI  

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 819-QĐ/ĐTNK-TCKT 

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 
 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
 

 

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối 

Doanh nghiệp Trung ương khóa II; 

- Căn cứ Tờ trình số 132-TTr/TNĐS-TCKT ngày 17/7/2017 của Ban Thường vụ 

Đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đường sắt khóa 

XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022;; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Công nhận Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban Kiểm tra Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, 

cụ thể như sau: 

1.  Đ/c Nguyễn Đức Tiền  Chủ nhiệm 

2.  Đ/c Nguyễn Thị Hà Phó Chủ nhiệm 

3.  Đ/c Nguyễn Hồng Hạnh Ủy viên  

4.  Đ/c Dương Quốc Phương Ủy viên  

5.  Đ/c Lê Quang Triều Ủy viên  

Điều 2. Văn phòng, các Ban Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các đồng chí có 

tên trên căn cứ quyết định thi hành. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 2 (để thực hiện);   

- Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt VN; 

- Thường trực Đoàn Khối; 

- Lưu VP, TC - KT. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

BÍ THƯ 

 
(Đã ký) 

 
 

Vũ Đức Tú 



 

 


