BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

/BGTVT-KCHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày
tháng 10 năm 2021

V/v các vướng mắc, tồn tại trong
việc thực hiện (09 tháng) hợp
đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS
quốc gia năm 2021.

Kính gửi: - Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Bộ GTVT nhận được Công văn số 2295/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày
08/10/2021 về việc báo cáo về các vướng mắc, tồn tại kết quả thực hiện (09
tháng) hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 của Tổng công
ty ĐSVN. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Về điều chỉnh Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản
lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021
- Ngày 13/10/2021, Bộ GTVT có Công văn số 10720/BGTVT-KCHT về
công tác giám sát, kiểm soát chất lượng; kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu sản
phẩm, dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc
gia; trong đó giao Cục trưởng Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tổng công ty
ĐSVN rà soát, thông nhất và thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng đối với nội
dung nêu trên làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
- Ngày 12/10/2021, Bộ GTVT có Quyết định số 1785/QĐ-BGTVT về giao
điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước.
- Căn cứ Văn bản ủy quyền số 4618/BGTVT-KCHT ngày 21/5/2021 Bộ
trưởng Bộ GTVT, giao Cục trưởng Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tổng công
ty ĐSVN khẩn trương thực hiện việc ký kết điều chỉnh Hợp đồng đặt hàng số
01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 để triển khai thực
hiện theo quy định.
2. Đối với công tác triển khai thực hiện bảo trì KCHTĐS quốc gia năm
2021, Bộ GTVT đã có Công văn số 9443/BGTVT-KCHT ngày 10/9/2021 chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Yêu cầu Cục ĐSVN, Tổng công ty
ĐSVN khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo trì
KCHTĐS quốc gia năm 2021 tại Công văn nêu trên và chịu trách nhiệm trước
Bộ trưởng Bộ GTVT về tiến độ thực hiện.
3. Đối với công tác xây dựng định mức
- Theo đề xuất của Cục ĐSVN tại Công văn số 2295/CĐSVNQLXD&KCHT ngày 08/10/2021 về sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động kinh
tế đường sắt năm 2021 để thực hiện xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và
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ban hành theo hình thức Thông tư là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tiếp theo Công văn số 10545/BGTVT-KCHT ngày 07/10/202, Bộ GTVT
yêu cầu Cục ĐSVN khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký chương trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số
21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện
trước Bộ trưởng Bộ GTVT./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT(V.Cg).
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