
TM. HQI BONG THANH VIEN 
TICH 

UY BAN QUAN L VON 
NHA NLIOC TI DOANI-I NGHIP 

TONG CONG TY 
OUNG SAT VIIT NAM 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Ttr do — Hnh phüc 

S45 /QD-DS Ha Nói, ngàyQ21ftháng  6  nám 2021 

QUYET BNH 
Ban hành Quy chê phôi hqp trông coi, bão v toa xe hang 

HQI BONG THANH VIEN TONG CONG TY BIIUNG SAT WET  NAM 

Can ci Luçt Dlrô71g st sd 06/2017/QHJ4 du'cic Qudc hi nu'ó'c C5ng hôa xâ hi 
chi nghia Vit Nam thông qua ngày 16/6/2017, 

Can ci't Lug7 Doanh nghip so' 59/2020/QH14 du'crc Quóc hi nzthc Cong hOa 
xâ hç3i chi nghl'a Vit Nam thông qua ngày 1 7/6/2020, 

Gàn th Quye't djnh sd 973/QD-TTg ngày 25/6/2010 cza Thi twang C'hInh phi 
ye vic chuyên Cong mc - Tong cOng ty Du'&ng sat Vit Nam thành COng ty trOch 
nhiêm hüu han môt thành viên do Nhà nithc lam chI sO' hth 

Can cz' Nghj djnh sO' 11/2018/ND-CT ngOy 16/01/2018 cia C'hInh phi v vic 
phê duyt diêu lc, tO chtc và hogt d5ng cia TOng cOng ty Du'&ng sat Viét Nam, 

Theo d nghj cza Tang giám dO'c Tang cOng ty Dzthng st Vit Nam. 

QUYET BNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay "Quy chê phói hQp trOng coi, bOo 
v toaxe hông". 

Biu 2. Quyt dinh nay có hiu 1irc sau 15 ngây k t1r ngây k và thay the Quyêt 
djnh so 532/QD-DS-DMTX ngày 22/4/2004 cüa Tong cong ty Duông sat Vit Nam. 

Biu 3. Thành viên Hi dng thành viên, Ban Tong giám doe, Chárih van phông, 
Tru&ng các Ban cüa Tong cong ty Duing sAt Vit Nam; Giám dôc các dan vj trrc thuc 
Tong cong ty Di.thng sAt Vit Nam; Ngi.rii di din phân von eüa Tong cong ty Dung 
sAt Viét Nam tai các doanh nghip; Thu truàng các dan vj và cá nhân có lien quan chju 
trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 

- Nhr diu 3; 
- Li.ru: VT, ANAT{ 
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QUY CHE 

PHOL HQP TRONG CO!, BAO V TOA XE HANG 
(Ban hành theo Quyé't dinh  s5/  QD - DS ngay2tlthang 6 nãm 2021 

cta H5i dcng thành viên Tang cong ty Dithng sat Viçt Nam) 

Chu'orng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy chê nay quy djnh vic phi hcip trông coi, bào v toa xe hang trên toàn 
ming hri diing sat quôc gia; trách nhim các ben trong vic to chüc trông coi, bào v 
toa xe hang; trInh tir thu tiic giao nhn toa xe và bin pháp triên khai thirc hin. 

2. Vic trông coi bào v toa xe hang lien vn quc t (sà hü'u cüa nu'c ngoài) 
thirc hin theo nghj djnh thu' và hçp dông giüa Tong cong ty Dithng sat Vit Nam 
(DSVN) vói các doanh nghip vn tài. 

Diu 2. Dôi tirçrng áp ding 

Quy ch nay áp diing di vâi các t chü'c, cá nhân có lien quan dn vic quàn l', 
khai thác, sü diing toa xe hang vn hành trén trên dix?mg sat quôc gia thuc phm vi 
quãn 1 cüa Tong cong ty DS\TN. 

Diêu 3. Nguyen tc chung v phi hqp trông coi, bão v toa xe hang 

1. Toa xe hang (không phân bit hInh thüc sOhU'u, hInh thüc hay dcin vj quãn l) 
khi khai thác, si:r diing trên he thông di.thng sat quôc gia phái duçic trông coi, bâo v 
khép kin 24/24 gi a mci lüc, mi nai, nhäm dam bâo nguyen trng phii tUng, chi tiêt 
toa xe dü dé dam bão toa xe có trng thai k' thut tOt phiic vit cOng tác vic xep d, 1p 
tàu dam bão an toàn chy tàu. 

2. Chü sa hUu hoc don vj quàn 1, khai thác, sü' diing toa xe hang (gui chung là 
don vj khai thác, 4n dicing) tir chju trách nhim trOng coi, bão v toa xe trr trithng hçip 
toa xe dang 4n hành trong các doàn tàu ma trên các doàn tàu do không có truàng tàu, 
ap tài k thuât theo tàu. Nêu don vj khOng có diêu kin trông coi bâo v duçic thI tir thuê 
Ca nhân, tO chrc khác (bao gôm cã ga cUa các Chi nhánhKTDS) dê trông coi, bào v 
trên co sâ thôa thutn và thông qua k kêt hqp diOng kinh tê. 

3. Mi toa xe hang du có mt h sa luôn luOn di theo xe bao gm "phiu giao 
nhn toa Xe" và biên bàn his hOng, thiêu mat phii tüng thiêt bj toa xe (neu co). Chuyên 
giao trách nhim trOng coi, bão v toa xe hang phâi thirc hin thông qua vic giao tiêp 
toa xe hang (giao nhn toa xe và ho so toa xe). Cong tác giao nhn toa xe hang phâi 
ducic thrc hin khân trisong, nhanh chóng không dugc lam ãnh huO'ng den kê hoch 
chy tàu. 
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4. T chirc, cá nhân ducic thuê hoàc duac giao nhim vii trông coi, bão v toa xe 
hang phâi co trách nhim không dê xây ra mt hoc lam hông thiêt bj, ph tüng toa Xe. 
Nêu dé mat, hu' hông thiêt bj, ph t1ing toa xe do lôi chü quan ma gay s1r cô, tai nan 
chay tàu thI ngoài viêc phái chiu bôi thu6ng thiêt bj, phii tñng bj mat con phài chju 
trách nhim bôi thuing thit hai  do sr cô, tai nin gay ra theo quy djnh cUa pháp lut. 

5. Phi hçp trong cong tác trông coi, bào v toa xe hang: Tat cà các dan vj có 
lien quan thuc Tong cong ty DSVN có trách nhim phái phôi hçp trong vic trông 
coi, báo ye toa xe hang nhäm dam bâo toa xe van hành an toàn, thun igi cho cOng tác 
xêp d hang hóa, giám tOi da chi phi, nhân hrc, mat thiêt bj phii tüng, thai gian giao 
nhn và thi gian ch.m tàu. 

Chiro'ng II 

QUY D!NH  CU THE 

Diu 4. Lp và quãn 1 phiêu giao nhn toa xe 

1. Lp phiu giao nhn toa Xe. 

Mâu "phiêu giao nhn toa ge" k hiu là GN-0 1 là rniu sfr diing chung cho cac 
dan vj lchai thác 4n ding toa Xe hang. Quy djnh ye 1p phiêu GN-01 cii the nhu sau: 

- Lp môi phiu GN-01 khi toa Xe sira chüa djnh k' ra Xuang. Toa xe cüa dan 
vj nào sâ hU'u hoc quán 1, khai thác 4n diing thI don vi do phài 1p  thành hai bàn. 
Môt bàn luu giu tai  dan vi, mt bàn giao cho to, tram  khám chQ'a toa Xe (KCTX) nai 
ra vn diing gân nhât. 

- Lp lii phiu GN-01 do các t, tram  KCTX trong các trithng hçp sau: Phiêu 
dã hêt phân giao nhân; Phiêu không con giá trj sr dçing hoc rách nat, si.ra chüa tây 
xóa; Mat phiêu. Phiêu GN-01 dirgc 1p thành hai bàn, mt bàn dung giao nhn trong 
qua trInh toa xe vn dung (di kern theo Xe), rnt bàn 1uu giU tai tram cüng vOi GN-01 
cüdãthuhôi(nêucó). 

- Các toa xe gá g1ri ch sira chUa lâu dài hotc ch thanh l không phãi 1p phiu 
GN-0 1 ma có biên bàn giao nhn chi tiêt riêng. 

2. Quán l phiu giao nhn GN-01. 

Môi toa xe hang khi khai thác vtn diing du phài có 01 (met)  "phiu giao nhn 
toa Xe" V luôn di kern theo Xe. Phiêu giao nhn GN-O 1 duc sir diing chung thông 
nhat trong toân mng lrni du'?ng sat quôc gia. Khi 1p phiêu phài dóng dâu phát hành 
cCia don vj (dâu treo). Ben nhn trOng coi, bão v toa xe có trách nhim báo quân phiêu. 
Không duoc lam mat, không du'oc tir tin süa cha, tây Xoa ni dung ghi trên phiêu dê 
lam chirng ttir co si phân khai trách nhim sau nay. 

lJiêu 5. Quy djnh cong tác giao tip toa xe hang (giao nhn toa xe) 

1. Khi tin hành giao nhtn toa xe phái can cü trang thai thirc tê cüa toa Xe di 
chiu vói ni dung ghi trong Phiu giao nhn ON-Ol vã ben giao, ben nhn cüng Xac 
nh.n k' vào phiu. 

2. Dia dim giao nhân tai  hin trithng noi doàn tàu lap, giài th, dung cat, nôi 
toa Xe. Khi giao nhân toa Xe, cac ben có lien quan phãi tiên hành nhanh chóng, khân 
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truo'ng d tránh chrn tàu. Thi gian giao nhn toa xe cho mi xe kim dm, giao nhn 
không qua mt phüt. 

3. Khi phát hin toa xe bj thiu, mt, hoc hu hông thit bj thI hai ben phãi 1p 
biên bàn xác nhtn ci7i th theo mu kern theo quy ch nay. Biên bàn phài 1p chInh xác, 
trung thrc vyi thuc t và lap 02 (hai) bàn, mt bàn don vj ltp lu'u giU', mt bàn di kern 
theo xe cñng phiu giao nhn GN-0 1 (1am co so' d phân tIch, quy trách nhim và thtm 
hach dn bü thiêt hai). 

Di vo'i truo'ng hop thit bi, phu tñng toa xe bj hu hông do cong tác xêp do', dc 
bit cong tác xp do' cüa don vi ngoài ngành duo'ng st thI don vj khai thác, vn diing 
toa xe phãi 1p biên bàn quy trách nhirn ngay d lam co so' bM hoàn thit hti. 

4. Sau khi xe ct lai  ga, phài tin hành giao nhn toa xe và 1p xong biên bàn 
thiêu, mat hoäc hu' hông thiêt bi,  ph tüng toa xe thI don vj nhn trông coi bào v toa 
xe báo ga so' tai d thông báo cho tram KCTX quàn 1 khu gian (nêu ga không có trim 
KCTX) biêt dê ci.r ngu'o'i dem vt tu', phi tüng den so'a chüa, lAp bô sung dê toa xe 
diing an toàn. 

5. Trong phiu giao nhn GN-01 ti ct "ghi chü" phài duçc ghi dy dü thông 
tin trong các truo'ng hcp sau: 

- Mt, hông thit bj dA du9'c 1p biên bàn (co biên bàn kern theo). 

- Thiêt bj mit, hông dã du?c 1p dy dü (dA 1p day dü theo biên bàn). Sau khi 
lAp day dO thiêt bi mat, hông phãi thu hôi biên bàn mat, hông thiêt bj de lam CO SO thanh 
toán sau nay. 

Diu 6. Cong tác phi hçrp trong vic trông coi, bAo v toa xe và bin pháp 
chông hu' hOng, mat cap thiêt bl,  phti tñng toa xe hang 

1. D dam bào cho toa xe hang 4n hành dam bào an toàn chy tàu, tat Ca các 
don vj Co lien quan thuc Tong Cong ty DSVN Co trách nhim phài phôi hqp và lien 
dô'i chju trách nhim trong vic trông coi, bâo v toa xe hang nhAm dam bão toa xe 
hành an toan, thuân lGi cho Cong táC xêp, do' hang hóa, giàrn tôi da chi phi, nhân 1rc và 
mat tho'i gian giao nhân, tho'i gian chm thu do mat thiêt bj phit tOng toa Xe. 

2. Khi doàn tàu dOng ti ga, Tnrâng tàu, áp tài k thutt theo tàu hoc Lái thu 
phi.i trách doàn tau chju trách nhim chInh, nhân viên nhà ga dang len ban phâi phôi 
h9p và cOng chju trAch nhim trông coi, bào v toa xe trong doan tàu. 

3. Trong rni trixo'ng hgp, ga phài uu tiên d xe cat 1i ti ga vào vj trI thun 1çi 
cho vic trông coi, bào v nhung không ducic lam ãnh huO'ng den kê hoach chy tau. 

4. Toa xe hang nm trong ga, khi phát hiên ra mat thiêt bj toa Xe, CáC don vj lien 
quan nArn trong khu VIIC ga cO trách nhim the nhu sau: 

4.1. Di vôi các toa xe dang chy trong càc doàn tàu 

Khi rnt thit bi toaxe, các ben có lien quan phai khân truong 1p  biên bàn xác 
nhn hin trng thiêt b mat (co xác nhn cOa ga). Khi toa Xe bj mat, hông thiet bj ma 
không dO tieu chuân k thut vn diing theo quy djnh thI tai  ga có tO, tram KCTX phài 
tien hành thay lAp day dO thiêt bj dam bào tieu chuan k thut vn diving dé kjp tho'i 
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chy tàu dam bão an toàn; ti ga không có t& tram KCTX phâi cat 1i toa xe d dam 
báo an toàn chy tàu. 

4.2. Dôi vi các toa xe cat 'ai tai ga 

Ga 1p biên ban, báo cáo v Chi nhánh KTDS, Tiêu ban ANTT khu virc và Cong 
an dja phuang dê phôi hçip giäi quyêt. 

Ga ch dng phôi hçp vri t, tram KCTX dê khc phic, dam bão không lam ách 
tãc van tài và an toàn chay tàu. Tat ca các toa xe hang bj thiêu, mat, hu hông thiêt bj 
phii tüng, trinc khi xêp hang và 1p nôi vào doàn tàu phãi duqc lap và sña chUa day dü 
thiêt bj mat, hông. 

5. Di vó'i các toa xe hang nm trên di.thng nhánh chuyên dung cüa don vj ngoài 
ngành và các dcm vi khai thác, van ding thI don vj kiêm tra, giám sat cong tác xêp d 
hang hóa trong qua trInh thirc hin phát hin mat thiêt bj hoc thiêt bj hu hông do cong 
tác xêp dc phãi 1p biên bàn quy trách nhim ngay cho don vj xêp di hang hôa. 

6. D htn ch vic mt trm các thit bj, phii tüng toa xe hang, các don vi khai 
thác, vn diing toa xe hang cô trách nhim thirc hin các bin pháp chông mat cap các 
phii tung, chi tiêt toa xe ma ngoài vtn dicing không phài tác nghip thay lap thithng 
xuyen. Dtc bit guôc ham và là mIa khi thay lap ngoài vn diing phãi dugc lap rap 
dung quy djnh cüa toa xe si:ra chUa ra xung (la mIa dông xuông hêt gay guôc ham, 
duôi lá mIa phái lap vânh khuyên hoc buc xoän bang thép 3 mm). 

7. Tiu ban an ninh trât tu (ANTT): Khi nhn duqc thông tin mat thiêt bj toa Xe, 
phãi phôi hçp chat chë vâi các co quan cOng an, lrc lugng chirc näng cüa Da phisong 
trong viêc diêu tra, xác dinh nguyen nhân, trách nhim cüa các cá nhân, tO chrc lien 
quan. 

Nu xác djnh di tuçmg trm cp thit bi toa xe là CBCNV ngành Duô'ng sat thI 
phôi hcip vi don vi quán 1 dôi tuçrng dê xir 1. 

Nêu XáC dinh d& tuong trm cp thit bj toa xe là nguôi ngoài ngành Duing sat 
thI phôi hçrp vi các co quan chüc nang cüa dja phucing dê giãi quyêt theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

8. Mi tháng mt thn các don vj g1ri biên bàn v mt, hông thit bj toa xe (bàn 
sao) cho Tiêu ban ANTT khu vixc dê Tiêu ban ANTT có bin pháp phôi hcip vi các 
co quan chirc näng cüa Dja phuong cô bin pháp ngän chn trit dê. 

Diu 7. Hç'p dông trông coi, bão v toa xc hang 

1. Cong tác trông coi, bào v toa xe hang duçc thrc hin thông qua Hçip dng 
kinh tê k gici'a các don vi khai thác, 4n ding toa xe hang vói to chirc, cá nhan nhtn 
trông coi, bão v toa xc hang. 

2. Toa xe hang dang vn hành chy trong các doàn tàu hang 

2.1. Doân tàu có tru&ng tàu hoc áp tãi theo k5' thut theo tàu, trách nhim trông 
coi, báo v toa xc thirc hin theo Hcp dOng da k kêt. 

2.2. Doàn tàu khOng có trithngtàu, áp tâi k thut theo tàu, Ban lái tàu phái cô 
trách nhim trOng coi bào v toa xe ké tü khi doàn tâu xuât phát cho den khi toa xe cat 
1ii ga (không phài thông qua k ket Hgp dOng). 



5 

Doàn tàu hang trong qua trInh v.n hânh nu có dirng d ti cac ga d9c duông dê 
tác nghiêp tránh tàu, cat nôi toa xc thI ga phái có trách nhim phôi hçip và cüng chju 
trách nhim vi ban lái tàu hoc trithng tàu, áp tái theo tàu trông coi Ca doân tâu. 

3. Toa xe hang näm ti các ga 

Dti vi các toa xe hang nm ti ga trên các dithng trong ga, dung chuyên dung 
xep dO hang hóa trong phm vi ga quân 1 ma ti do không có to, tram KCTX hotc 
không có to, trtm Vn tâi dithng sat (VTDS) thI các dan vj khai thác, 4n diing toa xe 
k,2 kêt Hçp dông vOi Chi nhánh KTDS (quân 1ga) hotc cá nhân, to chirc khác dê 
giao trách nhiêm trông coi, báo ye toa xc hang; Nêu tii nai có to, tram KCTX hotc to, 
trrn V.n tài dumg sat (VTDS) thI dêu phâi có trách nhim to chüc, trOng coi, bâo v 
toa xc hang (toa xc hang khác dan vj quãn l thI theo thoâ thun gifla các dan vj vi 
nhau) 

Di vi các toa xc nm trên các diing chuyên dung riêng cüa các dan vj ngoài 
ngành dithng sat thI các dan vj khai thác, 4n dngtoa xc ti,r to chüc trOng coi toa xc 
cüa rnInh ho.c k Hçp dông trOng coi vi cá nhân, tO chüc khác dê trông coi. 

4. Toa xc hang vào sira chüa djnh kS'  hoic xp di hang boa trong các dan vj sra 
chüa do dan vj do trOng coi, bão v; tInh tr phân gi&i diem tri vào cüa dan vj quàn l. 

5. Dan giá trông coi duçic xác djnh chung cho tht ca các chüng loti toa xc hang, 
không phân bit trng thai xc có xêp hang hay không xêp hang; xc ch6 v.n dyng hay 
ch sua chUa cat móc (trir xc gá gui lâu dài. Dan giá trông coi, bão v toa xe hang và 
dan giá bôi hoàn thit hai  thiêt bj mat, hi.r hông do hai ben thuang thào, quyêt djnh và 
dugc diêu chinh hang näm cho phü hqp vâi diêu kin san xuât kinh doanh và an ninh 
trt tir tüng thi ks'. 

Diêu 8. Bôi hoãn thiêt hal 

1. Các tnthng hgp phãi bi thung thit hai:  D mt hoc hu hông thit bj toa xc 
do nguyen nhân chü quan (trü truO'ng hp bat khã kháng); toa xc bj hông do nguyen 
nhân chü quanthuc trách nhiêm cüa tO chuc, cá nhân chju trách nhim trOng coi, bão 
v; dé mat phiêu giao nhn hoc phiêu giao nhn bj tây xoá không con giá trj sir dmg. 

2. Dan giá bM thu&ng là giá trj thit bj, phii tüng con lai tai thai diem bj mit, 
du'cic xác djnh thco giá thi trumg hoc giá trj duc hai ben thông nhât. 

3. Toa xc bj mt hoàc bi hông thit bj xãy ra trong qua trInh trông coi, bào v 
phài dugc tO phân tIch, quy trách nhim tad cá nhân, to chuc và thâm bach  giá trj truc 
khi bôi hoàn thiêt hai. 

4. Di vad trithng hçp toa xc bj mt thit bj trong qua trInh chy tàu cüa các 
doàn tàu khOng Co trung tàu hoc nhân viên áp tãi k' thut theo tàu, TOng cOng ty 
tiên hành to chuc dánh giá vic hoàn thành trách nhim trOng coi, bâo v toa xc cüa 
các Chi nhánh XNDM va Chi nhánh KTDS de xác dinh cii the. 

Diu 9. Quy dinh thãm hach thôi gian trông coi bão v toa xe và quy trách 
nhiêm bôi hoãn thiêt hal 

1. Quy djnh v h so 

1.1. H so dM chiu, xác nhn thO'i gian trOng coi, báo v toa xc. 
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- Bang tng hop kê chi tiêt ci th v thô'i gian trông coi, bão v toa xe tai  các 
ga cña các Chi nhánh KTDS. 

- Phiu giao nhn GN-01 (Bàn sao). 

1.2. H so thm hch, phân tIch quy trách nhim bi hoàn thit hi. 

- Phiu giao nhn GN-O 1 (Bàn sao). 

- Biên bàn xác nhn thiu, mt, hu hông thi& bj toa xe (Bàn gc). 

- Di vâi các toa xe cat 1i ga phát hin mt, hông thit bj thi bt buc phài có 
bàn sao Co báo cüa doàn tàu thai diem tü khi toa xe nôi vào doàn tàu den thôi diem toa 
xe cat 1i ga. 

- Biên bàn di chiu xác nhn v s 1ung thit bj toa xe b thiu, mt, hông giüa 
các don vj k hop dông trông coi, bâo v toa xe vi Chi nhánh KTDS. 

2. Quy trInh di chiu, xác nhân giô trông coi, bão v toa xe và thm hach,  phân 
tIch quy trách nhirn bôi hoàn thit hai 

2.1. Di vi các cá nhân, t chüc không tr11c thuc Tong cong ty DSVN thI các 
don vj quàn 1, khai thác vn diing toa xc t1r dôi chiêu, xac nhn, thâm hich và quy 
trách nhim dé dôi bôi hoàn thit hi theo Hop dông k kêt. 

2.2. Di vi các don vj trirc thuc Tng cong ty (Chi nhánh XNDM, Chi nhánh 
KTDS), t1r chili dng dOi chiêu, xác nhn gi? trông coi, bào v và trách nhim bôi hoàn 
thit hti do mat, hông thiet bj vâi các don vj khai thác, vn ditng toa xe theo hop dông 
dã k kêt. Truông hop khi dOi chiêu, xác nhn vâ quy trách nhim giCia các ben ma 
không thông nhât thI Các don vj gilñ ho so ye Tong cong ty DSVN de kiêm tra thâm 
hach lam co so thanh toán chi phi cho các don vj. Quy djnh cij the nhu sau: 

- Di chiu, thm hch xác nhan giô' trông coi bâo v toa Xe: CáC Chi nhánh 
KTDS phài mO' so theo dOi thông ke gRi trông cOi dê 1p ho so theo quy dnh tti khoân 
1.1 m11c 1 diêu 9 cüa Quy Chê nay dê lam co sa dôi chiêu, XáC nhn vói cac don vj khai 
thác, van dung toa Xe; Ho so ye gRi trông coi báo v toa xc, các Chi nhánh KTDS phài 
phân khai tách riêng theo tmg ga và theo toa xc cilia tmg don vj thuê dê lam biên bàn 
dôi chiêu vol các don vj dã thue dê lam ho so dOi chiêu xác nhn và thanh quyêt toán 
theo Hop dOng dã k kêt. 

- Phân tIch và quy trách nhim bi hoàn thithi mat, hông thit bj toa Xe: Các 
don vj quàn l, khai thác van ding toa xc thông kê, tong hop 1p  ho so quy trách nhim 
theo khoãn 1.2 miic 1 diêu 9 cilia Quy chê nay dê lam co sO doi chiêu, xác nhn vOi các 
Chi nhánh KTDS. Ho so phài phân khai ci the so 1ung thiêt bj ph tiling toa xc thieu, 
mat, ha hông phân khai trách nhim cho tmg don vj (ci the theo ga Va theo Chi nhánh 
KTDS) lam co sO dôi chieu, quy trách nhim, bôi hoàn thit hi dê thanh quyêt toán 
theo hop dông dã k ket. 

3. Hang qu vào ngày 5 cilia tháng duqu, Các Cong ty VTDS gill báo cáo 
lông cong ty DSVI\j (qua Ban ANATGTDS) ye vic thirc hin quy chê bao gOm: TOng 
hop vic mat mat thiet b và vic bôi hoàn thiêt bj; TOng hop chi tiet các vi,i mat thiet 
bj trong qua trInh chay tàu cilia các doàn tàu khOng có truOng tàu hoc nhân vien áp tài 
k5T thut theo tàu dê phân tich, dánh giá miirc d hoàn thành trách nhim cilia các Chi 
nhánh XNDM và Chi nhánh KTDS. 



7 

Diu 10. Thanh quyt toán chi phi trông coi và bi hoàn thit hii 

Giá trj thanh quyt toán bang thng s tin trông coi, bão v toa xe tth di giá trj 
thiêt bj dâ bj mat, hông. 

Vic thanh quyt toán chi phi trông coi, bâo v toa xe và bi hoàn thit hui thit 
bj duçic thirc hin theo thôa thun giüa cac ben quy djnh trong ni dung cüa Hçip dông 
k két cüa các dan v. Trii?ing hçip khi dôi chiêu, xác nhn và quy trách nhim giQ'a các 
ben ma không thông nhât thi các dcm vj quãn l, khai thác, vn ding toa xe có trách 
nhim thanh quyêt toán chi phi cho các dan vj dã k hçp dông thuê ngay sau khi có xác 
nhn, thâm hach  cña Tong cong ty DSVN ye gi trông coi, bâo v toa xe và quy trách 
nhiêm bOi hoàn thiêt hai. 

Chiro'ng III 

TO CHIC THçC HIIN 

Diu 11. To chiuc triên khai thiyc hin 

1. Tong cong ty DSVN và các t chirc, Ca nhân có lien quan có trách nhim tuân 
thu và to chirc thirc hin theo dung các ni dung quy dnh ti Quy chê nay. 

Cac ni dung cüa Quy ch nay phái dugc c th hóa trong các diu khoãn cüa các 
Hcip dông có lien quan den cOng tác trông coi, bâo v toa xe hang gitra các ben. 

Các dan vj can cir ni dung Quy ch d xay drng quy trInh tác nghip trong qua 
trInh giao tiêp toa xe (giao nhn toa xc) cho các chirc danh lien quan dê thirc hin nghiêm 
tüc, nhanh chóng không lam ãnh hu&ng den ké hotch chy tàu. 

2. Tng cOng ty DSVN giao Ban ANAT là Co quan thuing trIrc theo döi thirc 
hin Quy ché. 

3. Các ni dung cüa vAn bàn truâc day có lien quan dn cOng tác trông coi, bão 
v toa xe hang ma trái vii ni dung cüa quy ché nay deu hêt hiu lirc. Trumg hçip có 
nhIrng quy djnh mi cüa pháp lut có lien quan den ni dung Quy ché nay ma Tong 
cong ty chua kjp th?i bô sung, sua dOi thI áp diing theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay nu có vuàng mc, các t chüc, Ca nhân 
phAn ánh kjp thai bang vAn bàn gui ye Tong cOng ty DSVN (Qua Ban ANAT) d di.rçic 
nghien ciru xem xét và tham muu bin pháp giAi quyêt./. 
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