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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 

 

Số: 1163 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

Luật Giao thông đường thủy nội địa, 

Luật Giao thông đường sắt trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 7351/UBND-QLĐT ngày 11/9/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường 

sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường sắt trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

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

hóa và Thông tin thành phố biên tập (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: thường xuyên 03 lần/tuần, đợt cao điểm từ 

ngày 16/9 đến ngày 30/10/2019. 

3. Báo cáo kết quả: đến ngày 31/10/2019, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND 

thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Quản lý đô thị (VBĐT) 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);             

- Lưu: VT, Trâm.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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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 

 Về việc tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, 

Luật Giao thông đường sắt trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở  

(kèm theo Công văn số 1163/VHTT-PT ngày 12/9/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, góp 

phần giảm thiểu, không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy trên địa 

bàn thành phố Nha Trang, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin 

trích đọc một số Điều cơ bản của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao 

thông đường sắt, cụ thể như sau: 

A. Trích Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Giao thông đường thủy nội địa 

Điều 8. Các hành vi bị cấm 

1. Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo vật chướng ngại gây 

cản trở giao thông đường thuỷ nội địa. 

2. Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép; đón, trả người hoặc xếp, dỡ hàng hoá 

không đúng nơi quy định. 

3. Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ 

nội địa và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. 

4. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong 

phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai 

thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng. 

5. Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của 

Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử dụng phương tiện không đúng 

công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm. 

5a. Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông đường thủy nội địa. 

6. Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào 

hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có 

bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp. 

7. Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với hành khách; 

chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn. 
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8. Thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà trong 

máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít 

khí thở hoặc sử dụng chất kích thích khác mà luật cấm sử dụng. 

9. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, 

tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở 

việc xử lý tai nạn. 

10. Vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu cấm khác. 

11. Tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội 

địa; lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác. 

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện 

nhiệm vụ; thực hiện hoặc cho phép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao 

thông đường thuỷ nội địa. 

13. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa. 

B. Trích Luật Giao thông 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 

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.  
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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. 

---Hết--- 
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