
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN 

NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /ĐS-KHKD Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2021  
V/v tổ chức vận chuyển nông sản,  

nguyên vật liệu sản xuất bằng đường sắt 

 

 

 

Kính gửi:    

 

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; 

- Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT 

các tỉnh, thành phố. 

 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà 

nước chuyên kinh doanh vận tải đường sắt. Tổng công ty có các Công ty con chuyên 

cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa trên mạng lưới đường sắt 

quốc gia và kết nối với hệ thống đường sắt các nước. 

Tổng công ty hiện đang tổ chức vận chuyển hàng hóa theo các tuyến và tại các 

khu vực như sau: 

- Các tuyến vận chuyển hàng hóa chính: Bắc - Nam; Hà Nội - Lạng Sơn; Hải 

Phòng - Hà Nội - Lào Cai. 

- Các ga trọng điểm xếp dỡ hàng hóa: 

+ Khu vực Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long: Sóng Thần, Hố Nai, 

Trảng Bom. 

+ Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Phan Thiết, Tháp Chàm, Diêu 

Trì, Quảng Ngãi, Núi Thành, Đà Nẵng, Kim Liên. 

+ Khu vực Bắc Trung Bộ: Huế, Đông Hà, Đồng Hới Vinh, Thanh Hóa. 

+ Khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng: Giáp Bát, Yên Viên, 

Đông Anh, Vĩnh Yên, Yên Bái, Ninh Bình, Nam Định, Lạc Đạo, Hải Dương,  

Hải Phòng. 
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+ Khu vực biên giới phía Bắc và Trung du: Lạng Sơn, Đồng Đăng, Lào Cai, 

Lâm Thao, Tiên Kiên. 

Hàng ngày, Tổng công ty tổ chức các đoàn tàu chuyên tuyến vận chuyển hàng hóa 

đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-

19. Các đoàn tàu này đáp ứng tiêu chí “1 cung đường, 2 điểm đến” không tổ chức cắt 

móc dọc đường. 

Nhằm chung tay để đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa được thông suốt trong 

giai đoạn dịch Covid-19 hiện nay và đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng sản xuất hàng 

hóa, Tổng công ty ĐSVN kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành 

của địa phương  quan tâm để Tổng công ty Đường sắt được tham gia vận chuyển tiêu 

thụ hàng nông sản, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của các cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp đóng tại địa phương. 

Đầu mối liên hệ của Tổng công ty ĐSVN như sau: ông Nguyễn Chính Nam, 

Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh - điện thoại: 0904564950; email: 

nam.nguyenchinh@vr.com.vn 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (để b/c); 

- Sở GTVT tỉnh (để p/h); 

- HĐTV TCT ĐSVN; (để b/c) 

- Ban TGĐ TCT ĐSVN; 

- Công ty CPVTĐS: HN, SG; RATRACO; 

- Lưu: VT, KHKD. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Sỹ Mạnh 
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