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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2015

THOẢ THUẬN HỢP TÁC

GIỮA
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

VÀ

VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG
VỀ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 v/v Quy định cơ chế tự chủ,
tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư liên tịch số
12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV, ngày 05/6/2006 hướng dẫn sử dụng Nghị định này;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách pháp nhân và nguyện vọng của
hai bên: Cục đường sắt Việt Nam và Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên,

I. CÁC BÊN THAM GIA HỢP TÁC

1. Cục đường sắt Việt Nam

- Đại diện : Ông Vũ Quang Khôi Chức vụ: Cục Trưởng

- Địa chỉ : 80, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại : (04) 3 942 7545 Fax: (04) 3 9427551

2. Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng

- Đại diện : Ông Trần Đình Quảng Chức vụ: Viện trưởng

- Địa chỉ : 257 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

- Điện thoại : (0511) 3 656388 Fax: (0511) 3 656691
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II. NỘI DUNG THOẢ THUẬN HỢP TÁC

Để tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu
khoa học, ứng dụng, triển khai dịch vụ KHCN, đào tạo và quản lý chất lượng trong lĩnh
vực xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục Đường sắt Việt Nam

và Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng (sau đây gọi tắt là hai bên), hai bên thống nhất ký
kết thỏa thuận hợp tác với nội dung như sau:

Điều 1. Mục tiêu hợp tác

1. Phát huy khả năng, thế mạnh của hai bên nhằm nâng cao hiệu quả trong việc
triển khai các nhiệm vụ;

2. Nâng cao năng lực cán bộ, khả năng nghiên cứu KHCN thông qua phối hợp đào

tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp triển khai thực
hiện các dự án NCKH trong lĩnh vực xây dựng, bảo trì, khai thác cơ sở hạ tầng đường
sắt;

3. Tìm kiếm và tăng cường cơ hội triển khai ứng dụng KHCN trong lĩnh vực chức
năng, nhiệm vụ của hai bên;

4. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng KHCN
nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống đường sắt.

Điều 2. Nội dung cụ thể

1. Hợp tác trong Nghiên cứu Khoa học Công nghệ

a) Hợp tác trong nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch
phát triển, dự báo, định hướng khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ
tầng đường sắt;

b) Hợp tác trong công tác xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế-

kỹ thuật; xây dựng sổ tay kỹ thuật, công nghệ mẫu, thiết kế mẫu trong lĩnh vực giao
thông đường sắt; phối hợp trong nghiên cứu xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả
khai thác các hệ thống đường sắt;

c) Hợp tác trong nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ mới, vật liệu mới
trong các công trình hạ tầng đường sắt. Đặc biệt quan tâm đến một số công trình nghiên

cứu do Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng đang triển khai được đánh giá cao như:
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- Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông tính năng cao, áp dụng cho công trình xây

dựng hạ tầng đường sắt theo tiêu chí: độ bền vững cao; giá thành cạnh tranh; có tính mỹ
quan;

- Nghiên cứu ứng dụng gạch tự chèn tính năng cao; tấm lát bê tông cường độ cao
áp dụng cho sân bãi nhà ga, mặt đường ngang dân sinh, gia cố mái taluy;

- Nghiên cứu ứng dụng sơn bảo vệ thế hệ mới (công nghệ NANO) nhằm bảo vệ
công trình xây dựng hạ tầng đường sắt, các công trình bị ảnh hưởng ăn mòn kim loại do
môi trường tự nhiên.

d) Thường xuyên thông báo cho nhau những vấn đề KHCN mới, những vấn đề
KHCN cần giải quyết phát sinh trong quá trình triển khai các công trình, dự án của hai
bên, những vấn đề KHCN mà bên kia quan tâm để có sự phối hợp, hỗ trợ trong quá
trình thực hiện;

đ) Hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng trong

công tác ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực đường sắt;

2. Hợp tác trong ứng dụng KHCN và triển khai dịch vụ tư vấn

a) Phối hợp, trao đổi các kết quả nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên

ứng dụng kết quả nghiên cứu, các công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới, quy trình

phù hợp trong các công trình cụ thể do hai bên được giao quản lý và thực hiện;

b) Cung cấp thông tin và ưu tiên phối hợp trong việc tham gia các dự án, công
trình quan trọng trong các lĩnh vực như: ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới; bảo vệ
môi trường, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, cơ khí, công trình ngầm, kết cấu, quan trắc, thí
nghiệm, kiểm định, tư vấn giám sát công trình, đảm bảo an toàn giao thông, công nghệ
thông tin...;

c) Tạo điều kiện để bên kia được tham gia các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ
tầng do mình quản lý thực hiện.

d) Hai bên sẽ huy động mọi khả năng về KHCN và nhân lực tham gia các dự án,
công trình do bên kia huy động để dự án, công trình thành công tốt đẹp;

đ) Hai bên có thể phối hợp để hình thành và triển khai các dự án, công trình, kể cả
dự án có vốn trong nước hay ngoài nước, các dự án ODA và các dự án từ các nguồn vốn
khác đối với các loại hình dịch vụ khác nhau

e) Hai bên có thể xem xét hỗ trợ cho nhau về nhân lực để giải quyết các vấn đề
vướng mắc về kỹ thuật của các dự án, công trình do hai bên thực hiện.
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3. Hợp tác trong đào tạo

a) Phối hợp tổ chức đào tạo các kỹ năng cơ bản để nâng cao năng lực về nhân sự
cho hai bên nhằm thực hiện và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT;

b) Phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức đào tạo sau đại học, thí nghiệm
viên, kiểm định viên, tư vấn giám sát, bồi dưỡng tập huấn các chuyên đề, phổ biến
thông tin khoa học công nghệ,... trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

4. Hợp tác trong tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm khoa học

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học chung để tổng kết, trao
đổi kinh nghiệm cũng như phổ biến các kết quả của việc thực hiện các hoạt động nghiên

cứu, đánh giá, giám sát, đào tạo và dịch vụ tư vấn.

5. Cung cấp, trao đổi thông tin

Hai bên cung cấp cho nhau các thông tin cần thiết, kịp thời nhằm phục vụ cho hoạt
động nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo.

6. Các nội dung khác

a) Hai bên khuyến khích các đơn vị cấp dưới, các tổ chức đoàn thể như Công
đoàn, Đoàn thanh niên hợp tác với nhau dưới các hình thức thích hợp;

b) Mỗi khi xuất hiện khả năng hợp tác mới, hai bên sẽ phối hợp ngay và tạo điều
kiện thuận lợi để phát triển sự hợp tác này;

c) Bất kỳ sự điều chỉnh hai bổ sung đối với các thỏa thuận phải có sự đồng ý bằng
văn bản của hai bên.

Điều 3.  Tổ chức thực hiện

1. Mỗi bên cử cán bộ làm đầu mối để tổ chức thực hiện thoả thuận cho từng công
việc cụ thể:

2. Dựa trên văn bản hợp tác này, với từng công việc cụ thể, hai bên sẽ tiến hành ký

kết thoả thuận hoặc hợp đồng để thực hiện.

3. Các bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi và cử các cán bộ có đủ năng lực để phối
hợp triển khai các nội dung cần hợp tác;
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4. Định kỳ 06 tháng, cán bộ đầu mối của hai bên có trách nhiệm tham mưu tổ chức
các cuộc họp hoặc gặp gỡ để trao đổi thông tin, góp ý về các vấn đề liên quan đến nội
dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, đôn đốc triển khai các
hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo Lãnh đạo hai bên kết quả thực hiện
thỏa thuận này và những vướng mắc cần giải quyết;

5. Hàng năm, Lãnh đạo hai bên tổ chức họp tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút
kinh nghiệm về quá trình hợp tác và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm sau.

Điều 4.  Trách nhiệm và quyền hạn

1. Mỗi bên có quyền lợi và trách nhiệm, kể cả trách nhiệm liên đới về pháp lý tuỳ
theo mức độ đã thống nhất trong mỗi thoả thuận hoặc hợp đồng cụ thể.

2. Hai bên có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau về các lĩnh vực mà mình có thế mạnh
trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, đồng thuận và cùng có lợi. Đồng thời có
trách nhiệm giữ gìn uy tín và tôn trọng lẫn nhau .Những vướng mắc, phát sinh trong quá
trình thực hiện thỏa thuận này sẽ được hai bên phối hợp giải quyết trên tinh thần hợp
tác, thiện chí và cùng có lợi.

3. Hai bên cam kết thực hiện thỏa thuận theo đúng những quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết đến khi có văn bản khác
thay thế.

2. Sau thời hạn thoả thuận này, hai bên cùng nhau xem xét, bàn bạc thống nhất để
tiếp tục thoả thuận hợp tác theo điều kiện thực tế của mỗi bên.

ĐẠI DIỆN
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG

Vũ Quang Khôi

ĐẠI DIỆN
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG

VIỆN TRƯỞNG

Trần Đình Quảng
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