BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số: 2350/CĐSVN-VTATGT
V/v: Tăng cường các biện pháp, phối
hợp bảo đảm TTATGT đường sắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hả
ng Đ
N ng T
ồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ Vĩn
Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn Quảng N n
ưng
Yên, Hả Dương T á Nguyên
Nam Nam Định, Ninh
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An
Tĩn Quảng n Quảng
Trị T a T ên u Quảng Nam Quảng Ng
n Địn
ên
án
a N n T uận, Bình Thuận Đồng Nai,
n Dương Lâm Đồng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Trong thời gian tới, hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt ti p tục
được khôi phục lại phù hợp với t ng bước nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch
Covid – 19 để phục vụ nhu cầu đ lại của n ân dân đảm bảo an toàn, liên thông,
thống nhất giữa các tỉnh/thành phố có đường sắt đ qua t eo ướng dẫn của Bộ
GTVT (theo Quy t định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ GTVT1;
Quy t định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT2).
Ti p t eo văn bản số 1762/CĐSVN-VTATGT ngày 30/7/2021 của Cục
ĐSVN về việc tăng cường công tác phối hợp ngăn c ặn vi phạm pháp luật đảm
bảo TTATGT đường sắt. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn hành khách,
ngăn c ặn, hạn ch thấp nhất các vụ tai nạn g ao t ông đường sắt có thể xảy ra.
Cục ĐSVN đề nghị các Quý Cơ quan t p tục quan tâm chỉ đạo, triển khai một
số nội dung sau:
1 Đối với Ban ATGT các tỉnh, thành phố có đường sắt đ qua:
1.1. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty ĐSVN t ực hiện các biện pháp
đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19 tạ các ga đơn vị đường sắt trên
địa b n t eo Quy định tạm thời về thí đ ểm tổ chức hoạt động vận tải hành
khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid -19 (ban hành theo Quy t định số 1782/QĐ-BGTVT ngày
11/10/2021 của Bộ GTVT).
1.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ bi n giáo dục pháp luật về trật
tự ATGT đường sắt trong phạm v địa bàn quản lý đặc biệt l các quy định của
V/v: an n ướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩn vực (đường bộ đường sắt,
đường thủy nộ địa, hàng hả
ng k ông) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19).
V/v: an n Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.
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pháp luật về trật tự n lang an to n g ao t ông đường sắt (TT LATGTĐS)
quy tắc giao thông tạ các đ ểm giao cắt đường sắt vớ đường bộ các quy định
về trách nhiệm của địa p ương trong v ệc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại
các đ ểm giao cắt giữa đường bộ v đường sắt. Quan tâm t ường xuyên chỉ đạo,
kiểm tra đôn đốc các cá nhân, hãng taxi, các chủ doanh nghiệp có sử dụng lái xe,
p ương t ện cơ g ới tham gia giao thông phải nghiêm túc thực hiện:
a Nâng cao tr n độ, kỹ năng lá xe đ ều khiển p ương t ện giao thông khi
đ qua đ ểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ v đường sắt.
b. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật G ao t ông đường bộ, Luật
Đường sắt đặc biệt k ngườ v các p ương t ện g ao t ông đường bộ đ qua
đường sắt.
1.3. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm được
phân công theo Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, Quy t định số 358/QĐ-TTg và
QC
Đặc biệt quan tâm đ n các nội dung:
a R soát đ ều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ còn thi u,
mất, hỏng tạ các đường ngang do địa p ương quản lý; xây dựng vạch d ng, gồ,
gờ giảm tốc trên phần đường bộ do địa p ương quản lý tại các vị trí giao cắt
giữa Đ -ĐS có nguy cơ xảy ra tai nạn cao.
b. Tổ chức cảnh giới, chốt gác ATGTĐS tại các lố đ tự mở (LĐTM) có
nguy cơ mất an to n cao c ưa t ể r o đóng được; tạo bề mặt bằng phẳng, êm
thuận c o các p ương t ện qua lạ các LĐTM t ềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao;
phát quang tầm nhìn cả a p ía đường bộ v đường sắt tạ các đ ểm giao cắt
Đ -ĐS
c. Phối hợp với lực lượng t an tra đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt
trên địa b n tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo đ ều kiện an toàn của
k t cấu hạ tầng đường sắt đường bộ và phòng chống ùn tắc giao thông tại các
đ ểm giao cắt Đ -ĐS Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về
TTATGTĐS
1.4. Tổ c ức r soát k ểm tra c ỉ đạo chính quyền p ương cấp xã, huyện
t ực ện các b ện p áp đảm bảo TTATGTĐS t uộc trác n ệm của địa
p ương t eo quy địn p áp luật
2. Yêu cầu Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan:
2.1. Ti p tục chỉ đạo tổ chức thực hiện triệt để ng êm t c các quy định về
phòng, chống dịch Covid – 19 của Chính phủ, Bộ Y t , Bộ GTVT và chính
quyền các địa p ương trong v ệc tổ chức vận chuyển bằng tàu hỏa.
2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong công
tác quản lý, bảo tr đảm bảo chất lượng cầu đường; độ ngũ n ân v ên đường sắt
trực ti p phục vụ chạy t u đặc biệt là độ ngũ lá t u gác đường ngang, gác cầu
chung trên các tuy n đường sắt chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy trình tác
nghiệp kỹ thuật và nồng độ cồn khi lên ban làm nhiệm vụ. Xử lý nghiêm các tổ
chức cá n ân để xảy ra vi phạm do chủ quan, gắn trách nhiệm cá n ân người
đứng đầu doanh nghiệp t eo quy định.
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2.3. Chủ động phối hợp với chính quyền các địa p ương các đơn vị có liên
quan trong việc triển khai thực hiện các biện p áp đảm bảo ATGT đường sắt
n ư: t u ẹp LĐTM, tổ chức cảnh giới ATGT; bổ sung biển báo hiệu đường bộ,
cọc tiêu, vạch d ng, gồ giảm tốc tại các đường ngang phòng vệ cảnh báo tự
động đường ngang phòng vệ biển báo; giải tỏa vi phạm HLATGT đường sắt;
triển khai thực hiện việc k t nối tín hiệu giao thông giữa đường bộ v đường sắt
tạ các đường ngang t eo quy định; cung cấp trang thi t bị dụng cụ, lịch trình
các đo n t u c o các đ ểm cảnh giới, chốt gác của địa p ương t eo quy định.
Đề nghị các Quý cơ quan p ối hợp, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:

- N ư trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- VP UBATGT Quốc g a (để báo cáo);
- Vụ ATGT (để báo cáo);
- Cục CSGT (để phối hợp);
- Cục CS QLHC về TTX (để phối hợp);
- Các PCT (để kiểm tra, chỉ đạo);
- Các Phòng: VTATGT, PCTT,TTAT I,II,III ( th/hiện);
- Lưu: VT, VTATGT.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thiện Cảnh
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