
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Số: 796/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày  17  tháng  6  năm 2019 

 
V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Đường sắt  

năm 2017 và Nghị định 46/NĐ-CP ngày 

26/5/2016 của Chính phủ trên Đài truyền 

thanh cơ sở 

         

    

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

                                       

Thực hiện Công văn số 4666/UBND-QLĐT ngày 12/6/2019 của UBND 

thành phố về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường 

sắt trên địa bàn thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ 

phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền Luật Đường sắt như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh để tải nội dung tuyên truyền về 

Luật Đường sắt năm 2017. 

2.Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Đường sắt. Mỗi vào buổi sáng Thứ bảy, chủ Nhật 

hàng tuần. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 31 tháng 7  năm 2019, cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp 

báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen
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     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Luật Đường sắt và Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt 

 

Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố. 

Để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường 

sắt, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc Luật Đường sắt đã được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông 

qua ngày 16 tháng 6 năm 2017 và một số Điều của Nghị định 46/NĐ-CP ngày 

26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt để nhân dân trên địa bàn thành phố được biết và thực 

hiện. 

Một là, về Luật Đường sắt 

 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt 

1. Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt. 

2. Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình 

đường sắt. 

3. Tự ý mở đường ngang, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống hoặc các công trình 

khác qua đường sắt. 

4. Tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu 

cố định trên đường sắt. 

5. Treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt. 

6. Ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, 

trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt. 

7. Vượt rào, chắn đường ngang, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, 

vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh. 

8. Để vật chướng ngại, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt; chất dễ cháy, 

chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao 

thông đường sắt. 

9. Chăn thả súc vật, họp chợ trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình và 

hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

10. Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, 

đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa 
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lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu 

đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, công an đang thi hành nhiệm vụ. 

11. Đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, trừ nhân viên đường sắt đang tuần đường 

hoặc đang sửa chữa, bảo trì đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt. 

12. Ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống. 

13. Mang hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh, mang trái phép các chất 

phóng xạ, chất dễ cháy, chất dễ nổ, động vật hoang dã vào ga, lên tàu. 

14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh; vận chuyển trái phép 

động vật hoang dã. 

15. Làm, sử dụng vé giả; bán vé trái quy định nhằm mục đích thu lợi bất chính. 

16. Đưa phương tiện, thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc 

phương tiện, thiết bị không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng 

kiểm vào hoạt động trên đường sắt. 

17. Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định. 

18. Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong khi làm nhiệm vụ có nồng 

độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở. 

19. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà; thực hiện hoặc dung 

túng hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ. 

20. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về đường sắt. 

 

Hai là, Về Nghị định 46/NĐ-CP ngày 26/5/2016 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

 

Điều 48. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông 

đường sắt 
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong 

các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đi, đứng, nằm, ngồi trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt trừ người đang 

làm nhiệm vụ; 

b) Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh; 

c) Để súc vật đi qua đường sắt không đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua 

đường sắt mà không có người điều khiển; 

d) Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên, xuống toa xe; đu bám, 

đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa 

lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu 

đang chạy, trừ người đang thi hành nhiệm vụ; 

đ) Phơi rơm, rạ, nông sản, để các vật phẩm khác trên đường sắt hoặc các công trình 

đường sắt khác; 
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e) Để rơi vãi đất, cát, các loại vật tư, vật liệu khác lên đường sắt. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc các vật thể khác trong phạm vi 

bảo vệ cầu đường sắt; 

b) Để phương tiện giao thông đường bộ, thiết bị, vật liệu, hàng hóa vi phạm khổ 

giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Ngăn cản việc chạy tàu, tùy tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, 

trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt; 

b) Để vật chướng ngại lên đường sắt làm cản trở giao thông đường sắt. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân làm rơi gỗ, đá 

hoặc các vật thể khác gây sự cố, tai nạn chạy tàu. 

5. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các 

biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này buộc phải ra khỏi 

phạm vi cầu, hầm đường sắt; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này buộc phải đưa rơm, rạ, 

nông sản, các vật phẩm khác ra khỏi đường sắt hoặc các công trình đường sắt khác; 

c) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm e Khoản 1, Điểm b Khoản 3 Điều này buộc 

phải đưa đất, cát, vật chướng ngại, các loại vật tư, vật liệu khác ra khỏi đường sắt; 

d) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này buộc phải đưa bè, 

mảng, phương tiện vận tải thủy hoặc các vật thể khác ra khỏi phạm vi bảo vệ cầu 

đường sắt; 

đ) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này buộc phải đưa phương 

tiện giao thông đường bộ, thiết bị, vật liệu, hàng hóa ra khỏi khổ giới hạn tiếp giáp 

kiến trúc đường sắt. 

 

Vì tính mạng của con người, Ban An toàn giao thông thành phố kêu gọi mỗi 

công dân thành phố chấp hành nghiêm các quy định của Luật Đường Sắt. 

 

1. Tính mạng con người là trên hết 

2. An toàn giao thông - Trách nhiệm của mỗi người 
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