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Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022 

TỜ TRÌNH  

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

56/2018/NĐ-CP ngày  16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và  

bảo vệ kết cấu hạ tầng đƣờng sắt 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật 

Tổ chức chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 

04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước; Quyết định số 2158/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2021 ban 

hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2022 của Bộ GTVT.  

Cục ĐSVN kính trình Bộ GTVT dự thảo (lần 1) Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt (sau đây gọi là dự thảo sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 56) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI  SỬA  ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 56 

1. Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2021-2030: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời 

tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật; 

2. Luật Đường sắt và Nghị định 56, Nghị định 65/2018/NĐ-CP đã quy định 

trách nhiệm các chủ thể trong công tác gác, bảo đảm an toàn giao thông tại 

đường ngang, theo đó: 

a) Bộ GTVT: Quy định việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia; tổ chức 

quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư  (trong đó có công tác 

gác đường ngang và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang); 

quản lý, sử dụng nguồn tài chính được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì 

KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư ; tổ chức và hướng dẫn thực hiện việc 

bảo vệ KCHTĐS . 

b) Doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện: Tổ chức đào tạo nghiệp 

vụ cho nhân viên gác đường ngang theo hướng dẫn của Bộ GTVT; thực hiện 

quản lý, bảo trì đường ngang theo hợp đồng đặt hàng (trong đó có công tác gác 

đường ngang và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang); bảo vệ 

công trình đường ngang để bảo đảm GTVT đường sắt an toàn, thông suốt; chủ 

trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương lập kế 

hoạch sửa chữa đường ngang và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

việc cải tạo, nâng cấp hoặc thay đổi hình thức phòng vệ đường ngang; chủ trì 

hoặc phối hợp thực hiện thống kê lập danh mục quản lý đối với các đường 

ngang trên đường sắt quốc gia không phù hợp với quy định của Luật Đường sắt; 

thực hiện chốt gác tại các đường ngang là vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao 

thông đường sắt tại đường ngang. 
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c) Chính quyền địa phương: Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt và an toàn giao thông đường 

sắt trên địa bàn; bố trí người đã được huấn luyện nghiệp vụ trước khi tổ chức 

cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở được xác định là điểm đen, điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông đường sắt
1
. 

Như vậy, hiện nay chưa có văn bản QPPL nào quy định phân cấp cho chính 

quyền địa phương tổ chức thực hiện gác và đảm bảo an toàn giao thông tại các 

đường ngang. Văn bản QPPL hiện nay chỉ quy định trách nhiệm của chính 

quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, các 

điểm giao nhau giữa đường bộ với đường sắt trên đường sắt quốc gia và đảm 

bảo kinh phí để thực hiện công tác an toàn giao thông thuộc phạm vi trách 

nhiệm của địa phương
2
. 

3. Ngày 10/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-CP về 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Ngày 17/12/2021 Bộ 

GTVT ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2022 tại Quyết định 

số 2158/QĐ-BGTVT giao Cục ĐSVN chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56. 

Như vậy, việc rà soát các văn bản QPPL để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 56 là cần thiết và có cơ sở pháp lý. 

Văn bản QPPL hiện nay quy định về công tác gác, chốt gác, cảnh giới tại 

đường ngang: 

(1) Công tác chốt gác, cảnh giới tại các đường ngang là vị trí nguy hiểm 

thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS (đối với đường ngang 

trên đường sắt quốc gia) hoặc trách nhiệm của chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng 

(đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng). Nhiệm vụ này không được bố 

trí kinh phí từ ngân sách nhà nước mà do doanh nghiệp, chủ sở hữu đường sắt 

chuyên dùng có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật. 

(2) Công tác gác đường ngang tại các đường ngang có người gác trên đường 

sắt quốc gia thuộc nhiệm vụ quản lý, bảo trì KCHTĐS được Bộ GTVT phê duyệt 

trong kế hoạch bảo trì KCHT ĐS sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi hoạt 

động kinh tế đường sắt hàng năm. Nhiệm vụ này do doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS thực hiện thông qua hợp đồng đặt hàng với Bộ GTVT hoặc Cục ĐSVN 

theo ủy quyền. 

Như vậy, theo Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ thực hiện 

phân cấp đối với công tác gác chắn tại đường ngang có người gác trên đường sắt 

quốc gia vì đây là nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ GTVT phải tổ chức thực hiện và 

bảo đảm kinh phí. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56 nhằm phân 

cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện gác và chịu trách nhiệm về an toàn 

giao thông tại các đường ngang trên địa bàn quản lý. 

                                      
1
 Điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2018/NĐ-CP 

2
 Điều 48 Luật ĐS, Điều 52 Nghị định 65/2018/NĐ-CP. 
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2. Quan điểm xây dựng: 

a) Tuân thủ quy định của Luật Đường sắt, Luật Tổ chức chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương. 

b) Tuân thủ quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 về Đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

quyền lực bằng hệ thống pháp luật và Nghị quyết số 04/2022/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 

nước. 

c) Các quy định của Dự thảo Nghị định phải cụ thể, chi tiết, khả thi để có 

thể thi hành ngay. 

d) Đồng thời với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56, tiếp 

tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL khác có liên quan để bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Kết quả rà soát thực tế công tác gác và trách nhiệm bảo đảm an toàn 

giao thông tại đƣờng ngang hiện nay 

a) Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia do Bộ GTVT 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu tài sản: 

- Bộ GTVT: Quy định việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia; tổ chức 

quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư
3
 (trong đó có công tác 

gác đường ngang và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang); 

quản lý, sử dụng nguồn tài chính được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì 

KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư
4
; tổ chức và hướng dẫn thực hiện việc 

bảo vệ KCHTĐS
5
. 

- Cục ĐSVN: Tiếp nhận dự toán ngân sách từ Bộ GTVT để thực hiện ủy 

quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT/ hoặc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì 

KCHTĐS thông qua đặt hàng cho doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS; chủ trì 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình tác nghiệp, bảo đảm an toàn giao 

thông tại đường ngang. 

- Doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện: Tổ chức đào tạo nghiệp 

vụ cho nhân viên gác đường ngang theo hướng dẫn của Bộ GTVT; thực hiện 

quản lý, bảo trì đường ngang theo hợp đồng đặt hàng (trong đó có công tác gác 

đường ngang và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang); bảo vệ 

công trình đường ngang để bảo đảm GTVT đường sắt an toàn, thông suốt
6
; chủ 

trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương lập kế 

hoạch sửa chữa đường ngang và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

việc cải tạo, nâng cấp hoặc thay đổi hình thức phòng vệ đường ngang
7
; chủ trì 

                                      
3
 Điểm a khoản 2 Điều 21 Luật Đường sắt 

4
 Khoản 2 Điều 22 Luật Đường sắt 

5
 Điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Đường sắt 

6
 Điểm a khoản 3 Điều 24 Luật Đường sắt 

7
 Khoản 4 Điều 59 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT. 
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hoặc phối hợp thực hiện thống kê lập danh mục quản lý đối với các đường 

ngang trên đường sắt quốc gia không phù hợp với quy định của Luật Đường 

sắt
8
; thực hiện chốt gác tại các đường ngang là vị trí nguy hiểm

9
, bảo đảm an 

toàn giao thông đường sắt tại đường ngang
10

. 

Theo số liệu báo cáo hàng năm của Tổng công ty ĐSVN: 

- Tính đến nay, trên địa bàn của 34 tỉnh thành có đường sắt quốc gia đi qua 

hiện nay tổng số có 619 đường ngang có người gác, bao gồm 3.217 nhân viên 

gác. Chi phí cho công tác gác đường ngang này khoảng 350 tỷ đồng/ năm (chi 

tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Tờ trình này ). 

- Từ năm 2018 đến nay có 349 đường ngang được nâng cấp từ đường 

ngang biển báo, cảnh báo tự động thành đường ngang cảnh báo tự động có cần 

chắn tự động. 

b) Đối với đường ngang công cộng do UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp 

huyện theo phân cấp, ủy quyền của địa phương (sau đây gọi là chính quyền 

địa phương) thực hiện cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới:  

- Chính quyền địa phương: Tổ chức cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, quản 

lý, khai thác (gác) đường ngang; tổ chức gác chắn đường ngang theo quy định 

bằng cách giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS thực hiện; bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại đường ngang
11

. 

Tính đến thời điểm hiện nay có 10 đường ngang do địa phương thực hiện 

cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. 

- Cục ĐSVN (đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia), 

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ cắt qua đường sắt chuyên dùng), 

Sở GTVT các địa phương (đối với đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, 

đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng cắt qua đường sắt chuyên dùng): Cấp 

giấy phép xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ngang; chủ trì thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện quy trình tác nghiệp, bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang 

(chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Tờ trình này ). 

Thời gian qua, các địa phương đề nghị bàn giao lại các đường ngang này 

cho Bộ GTVT tổ chức quản lý, bảo trì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi 

hoạt động kinh tế đường sắt hàng năm. Bộ GTVT đã đồng ý với đề xuất của 

UBND Tp. Đà Nẵng tiếp nhận tài sản đường ngang Km804+614,32 để tổ chức 

quản lý, bảo trì bằng nguồn ngân sách nhà nước chi hoạt động kinh tế đường 

sắt
12

.  

2. Kết quả rà soát thực trạng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ về phân cấp cho địa phƣơng công tác gác và 

trách nhiệm về an toàn giao thông tại các đƣờng ngang hiện nay 

                                      
8
 Khoản 1 Điều 56 Nghị định 65/2018/NĐ-CP. 

9
 Điểm đ khoản 3 Điều 9 Nghị định 65/2018/NĐ-CP 

10
 Khoản 4 Điều 12 Nghị định 65/2018/NĐ-CP 

11
 Khoản 4 Điều 12 Nghị định 65/2018/NĐ-CP 

12
 Văn bản số 12621/BGTVT-KCHT ngày 09/12/2020. 
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a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

- Điều 12 quy định về phân quyền cho chính quyền địa phương, theo đó 

việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong 

các luật. Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền. 

- Điều 13 quy định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, theo đó việc 

phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho chính 

quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan 

nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp. 

b) Luật Tổ chức chính phủ: 

Khoản 6 Điều 34 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng: Quyết định 

phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến 

ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo phạm vi lãnh thổ; phân cấp, ủy quyền 

cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

c) Luật Đường sắt: 

- Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc quản lý, bảo trì 

KCHTĐS. Theo đó: 

+ Doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS thực hiện bảo trì KCHTĐS do nhà 

nước đầu tư (trong đó có công tác gác đường ngang và công tác bảo đảm an toàn 

giao thông tại đường ngang) theo quy định của pháp luật khi được giao, cho thuê 

hoặc chuyển nhượng; bảo vệ công trình đường ngang để bảo đảm GTVT đường 

sắt an toàn, thông suốt. 

+ Tổ chức, cá nhân tự quản lý, bảo trì KCHTĐS do mình đầu tư theo quy 

định của pháp luật. 

- Quy định trách nhiệm của Bộ GTVT quản lý, sử dụng nguồn tài chính 

được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư 

(trong đó có công tác gác đường ngang và công tác bảo đảm an toàn giao thông 

tại đường ngang). 

- Chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường sắt và an toàn giao 

thông đường sắt trên địa bàn. 

d) Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định đường ngang thuộc 

tài sản KCHTĐS quốc gia trực tiếp liên quan đến chạy tàu
13

. 

đ) Nghị định 65/2018/NĐ-CP đã quy định doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS thực hiện chốt gác tại các đường ngang là vị trí nguy hiểm đối với an 

toàn giao thông trên đường sắt quốc gia
14

.   

                                      
13

 Điểm a khoản 2 Điều 4 
14

 Điểm d khoản 3 Điều 9 
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Như vậy, hiện nay các Nghị định nêu trên chưa quy định phân cấp cho 

chính quyền địa phương tổ chức thực hiện gác và đảm bảo an toàn giao thông tại 

các đường ngang. Các nghị định này chỉ quy định trách nhiệm của chính quyền 

địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các lối đi tự mở, các điểm giao 

nhau giữa đường bộ với đường sắt trên đường sắt quốc gia và đảm bảo kinh phí 

để thực hiện công tác an toàn giao thông thuộc phạm vi trách nhiệm của địa 

phương
15

. 

e) Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT  mới chỉ quy định doanh nghiệp kinh 

doanh KCHTĐS có trách nhiệm lập, thực hiện kế hoạch bảo trì và báo cáo định 

kỳ kết quả bảo trì KCHTĐS quốc gia (trong đó có công tác gác đường ngang) 

mà chưa quy định UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên khi thực 

hiện nhiệm vụ được phân cấp. Vì vậy khi thực hiện phân cấp phải sửa đổi, bổ 

sung các Điều 15, 16, 19 và bổ sung một số điều liên quan theo hướng bổ sung 

trách nhiệm của UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch, 

phương án giá và tổ chức thực hiện gác và bảo đảm an toàn giao thông tại đường 

ngang; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung được phân cấp. 

g) Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT mới chỉ quy định trách nhiệm của 

doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS bố trí định biên tổ chức gác đường ngang 

trên đường sắt quốc gia mà chưa quy định UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ nêu trên khi thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Vì vậy khi thực hiện 

phân cấp phải sửa đổi, bổ sung các Điều 58, 59 theo hướng bổ sung trách nhiệm 

của UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. 

h) Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT mới chỉ quy định trách nhiệm của 

doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS quản lý nhân viên gác đường ngang mà 

chưa quy định UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên khi thực 

hiện nhiệm vụ được phân cấp. Vì vậy khi thực hiện phân cấp phải sửa đổi, bổ 

sung Điều 78 theo hướng bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc 

quản lý nhân viên gác đường ngang. 

i) Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHTĐS quốc gia do nhà 

nước đầu tư: Đề án này đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ tại văn 

bản số 12455/BGTVT-KCHT ngày 24/11/2021, theo đó Đề án mới chỉ có nội 

dung giao doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS quản lý, bảo trì KCHTĐS (trong 

đó có gác đường ngang) mà chưa có nội dung phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ 

chức thực hiện gác và bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang. Vì vậy khi 

thực hiện phân cấp cho UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, cần thiết phải 

cập nhật, bổ sung nội dung Đề án trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

k) Văn bản số 636/TTg-CN ngày 19/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 06/01/2022 của Văn phòng Chính phủ đã chỉ 

đạo Bộ GTVT đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia 

(trong đó có công tác gác đường ngang). Vì vậy khi thực hiện phân cấp cho 

UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ gác và đảm bảo an toàn giao thông 

tại đường ngang, cần thiết phải xem xét, điều chỉnh nội dung các văn bản này 
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 Điều 48 Luật ĐS, Điều 52 Nghị định 65/2018/NĐ-CP. 



7 

 
cho phù hợp. 

h) Ngoài ra, pháp luật về ngân sách nhà nước chưa quy định rõ ràng về việc 

sau khi Bộ GTVT nhận dự toán chi ngân sách nhà nước từ Chính phủ phân bổ 

lại tiếp tục giao cho dự toán chi ngân sách nhà nước cho UBND cấp tỉnh để thực 

hiện nhiệm vụ phân cấp. Vì vậy khi thực hiện phân cấp, Bộ Tài chính chủ trì, 

phối hợp với Bộ GTVT để quy định, hướng dẫn đối với trường hợp này. 

3. Quá trình xây dựng dự thảo và lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

Ngày 27/01/2022 Cục ĐSVN đã xây dựng dự thảo và gửi 12 cơ quan, đơn 

vị lấy ý kiến của các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, 

Tài chính, Khoa học công nghệ, Môi trường, An toàn giao thông, Kế hoạch đầu 

tư, Vận tải - Bộ GTVT; Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; Tổng công ty Đường sắt 

Việt Nam. 

Đến ngày 18/02/2022 Cục ĐSVN nhận được ý kiến tham gia của 07 cơ 

quan đơn vị, 05 cơ quan, đơn vị chưa có ý kiến tham gia.  

Cục ĐSVN đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia theo 

Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia kèm theo Tờ trình này. 

IV. NỘI DUNG CÁC PHƢƠNG ÁN 

1. Phƣơng án 1: 

a) Nội dung:  

Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đường sắt, chưa thực hiện phân cấp cho 

UBND cấp tỉnh thực hiện gác và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông 

tại đường ngang. Khi Đề án Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đường sắt 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ báo cáo 

Quốc hội sửa đổi Luật Đường sắt 2017 để phân quyền bằng Luật Đường sắt và 

phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh bằng các văn bản QPPL hướng dẫn thi 

hành bảo đảm tính đồng bộ, khả thi nhằm: Phát huy tối đa tiềm lực, lợi thế, thế 

mạnh, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của địa phương trong công tác QLNN 

đối với hoạt động đường sắt trong đó có bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; 

giảm gánh nặng cho ngân sách trung ương.  

b) Ưu, nhược điểm của phương án: 

Ưu điểm: 

- Phù hợp với chủ trương: Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

hợp lý, hiệu quả,đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực 

bằng hệ thống pháp luật; Nghị quyết số 04/2022/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 

- Nâng cao trách nhiệm, chủ động của địa phương trong việc tổ chức quản 

lý, điều tiết giao thông của địa phương, bảo đảm ATGTĐS thuộc trách nhiệm 

của địa phương mà pháp luật đã quy định vì các đường ngang này chủ yếu phục 

vụ phát triển hệ thống giao thông của địa phương. 
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- Việc phân cấp, phân quyền cho địa phương nhiệm vụ gác và chịu trách 

nhiệm về an toàn gia thông tại các đường ngang trên địa bàn quản lý phụ thuộc 

chủ yếu vào khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương. 

Do đó ý kiến của các địa phương trong quá trình xây dựng báo cáo tổng kết Luật 

Đường sắt là một trong những nội dung quan trọng để xem xét tính đồng bộ, khả 

thi của phương án. 

- UBND cấp tỉnh có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện 

nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. 

- Giảm chi ngân sách trung ương khi thực hiện phân quyền. 

- Cơ bản khắc phục được nhược điểm của Phương án 2. 

Nhược điểm: Thời gian thực hiện phân cấp, phân quyền chưa thể thực hiện 

ngay mà phải chờ các văn bản QPPL như Luật Đường sắt và các văn bản QPPL 

có liên quan điều chỉnh, bổ sung. 

2. Phƣơng án 2: 

a) Nội dung: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 29, Điều 35 và khoản 5 Phụ lục II  của 

Nghị định 56/2018/NĐ-CP để thực hiện phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức 

gác và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang, cụ thể 

gồm: 

- Giữ nguyên 37/40 Điều. 

- Sửa đổi 01 khoản, bổ sung 01 khoản tại Điều 17. 

- Bổ sung 01 khoản tại Điều 29 

- Bổ sung 01 khoản tại Điều 35. 

- Sửa đổi 02 điểm tại khoản 5 Phụ lục II. 

(Chi tiết theo dự thảo Nghị định kèm theo Tờ trình này). 

b) Ưu, nhược điểm của phương án: 

Ưu điểm: 

- Phù hợp với chủ trương: Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

hợp lý, hiệu quả,đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực 

bằng hệ thống pháp luật; Nghị quyết số 04/2022/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 

- Nâng cao trách nhiệm, chủ động của địa phương trong việc tổ chức quản 

lý, điều tiết giao thông của địa phương, bảo đảm ATGTĐS thuộc trách nhiệm 

của địa phương mà pháp luật đã quy định vì các đường ngang này chủ yếu phục 

vụ phát triển hệ thống giao thông của địa phương. 

Nhược điểm: 

- Pháp luật về ngân sách nhà nước chưa quy định rõ ràng về việc sau khi 
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Bộ GTVT nhận dự toán chi ngân sách nhà nước từ Chính phủ phân bổ lại tiếp 

tục giao cho dự toán chi ngân sách nhà nước cho UBND cấp tỉnh để thực hiện 

nhiệm vụ phân cấp. 

- Chưa bảo đảm nguyên tắc một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý 

mà Nghị quyết số 04/2022/NQ-CP đã nêu vì sau khi Bộ GTVT phân cấp cho 

UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện gác và bảo đảm an toàn giao thông tại đường 

ngang, UBND cấp tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ. 

- Gây xáo trộn bộ máy, nhân sự thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường 

ngang do doanh nghiệp kinh doanh KCHTĐS đã và đang thực hiện ổn định từ 

trước đến nay. 

- Dự kiến phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL hiện hành để bảo 

đảm đồng bộ với nội dung phân cấp như: Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT (dự 

kiến sửa đổi, bổ sung Điều 15, 16, 19 và bổ sung một số điều liên quan theo 

hướng bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt 

kế hoạch, phương án giá và tổ chức thực hiện gác và bảo đảm an toàn giao thông 

tại đường ngang; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung được 

phân cấp; số 25/2018/TT-BGTVT (dự kiến sửa đổi, bổ sung các Điều 58, 59 

theo hướng bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ được 

phân cấp); số 33/2018/TT-BGTVT (dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 78 theo 

hướng bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc quản lý nhân viên 

gác đường ngang). 

- Cần có sự đồng thuận của UBND cấp tỉnh về nội dung phân cấp. Các địa 

phương chưa chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẽ khó khả thi khi tổ chức triển 

khai.  

- Gác đường ngang là một trong những nhiệm vụ của quản lý, bảo trì 

KCHTĐS, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Khi thực 

hiện nhiệm vụ phân cấp từ Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh cần phải: 

+ Thực hiện nội dung các điểm a, b, c khoản 2 Điều 26 Nghị định 

32/2019/NĐ-CP như: Cập nhật danh mục sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công của 

địa phương và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí nghiệm thu. 

+ Mỗi địa phương khi thực hiện phân cấp phải tổ chức bộ máy, đào tạo 

nghiệp vụ cho người gác đường ngang theo quy định để thực hiện nhiệm vụ gác 

và đảm bảo an toàn giao thông đường ngang. 

- UBND cấp tỉnh cần phải tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch, 

phương án giá cho công tác gác và đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang. 

- Tăng nhân lực gác đường ngang tại các địa phương, chi phí đào tạo người 

gác đường ngang trong trường hợp địa phương phải thành lập tổ chức mới để 

thực hiện gác đường ngang. 

- Cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa doanh nghiệp kinh doanh 

KCHTĐS với các địa phương mà trực tiếp là tổ chức được địa phương giao 
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nhiệm vụ gác và đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang để đảm bảo 

ATGTĐS. 

- Việt Nam chưa có tiền lệ và kinh nghiệm về việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương tổ chức thực hiện gác và bảo đảm an toàn giao thông tại 

đường ngang, vì vậy chưa thể lường trước được những khó khăn, vướng mắc 

tiềm ẩn khi tổ chức thực hiện. 

- Tăng chủ thể tham gia quản lý hệ thống thông tin về KCHT đường sắt 

VNRA-MIS; hệ thống thông tin quản lý phương tiện, người điều khiển, vận tải, 

an toàn đường sắt. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN 

1. Tổng hợp các nội dung tham gia ý kiến như sau: 

a) Vụ Tài chính: Tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 17 và 

đề nghị ban soạn thảo xem xét thêm về sự cần thiết giữ lại quy định đối với 

trường hợp “đường ngang không có người gác” để bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ. 

b) Vụ Môi trường: Các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy định 

về hành lang an toàn giao thông đường sắt và quản lý, bảo trì đường ngang công 

cộng, vì vậy Vụ Môi trường không có ý kiến góp ý. 

c) Văn phòng Bộ: Dự thảo Nghị định không làm phát sinh thủ tục hành 

chính, không phát sinh chế độ báo cáo mới, ngoài ra Văn phòng Bộ không có ý 

kiến khác. 

d) Vụ Kế hoạch đầu tư:  

- Đề nghị ban soạn thảo căn cứ Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ để dự thảo bảo đảm đúng chỉ đạo của Chính phủ; rà soát tổng thể 

Nghị định số 56/2018/NĐ-CP để xem xét, sử đổi các nội dung khác (nếu cần 

thiết). 

- Tham gia ý kiến về nội dung bổ sung: Khoản 4 Điều 17, khoản 7 Điều 29, 

khoản 9 Điều 35 và đề nghị ban soạn thảo xem xét sự phù hợp của nội dung dự 

kiến, Vụ KHĐT nhận thấy việc giao nhiệm vụ nêu trên không phù hợp với quy 

định trong văn bản QPPL và sẽ được thực hiện bằng văn bản cá biệt khác (nếu 

cần thiết). 

đ) Thanh tra Bộ: 

Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu: 

- Thẩm quyền của UBND địa phương trong quản lý hành lang an toàn 

đường sắt đã được quy định tại Luật Đường sắt và Nghị định 65/2018/NĐ-CP. 

- Trường hợp phân cấp một số nhiệm vụ của Bộ cho UBND địa phương 

trong tổ chức thực hiện chốt gác đường ngang trên đường sắt quốc gia theo địa 

bàn quản lý; trong quản lý, bảo trì đường ngang công cộng có người gác cần quy 

định cụ thể, trong đó làm rõ trách nhiệm của Bộ, trách nhiệm của UBND (bao 

gồm cả chế tài xử lý) đối với nội dung được phân cấp. 

e) Vụ Khoa học công nghệ:  

- Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai 

Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân 
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cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước là phù hợp với chủ trương và chỉ đạo 

của Chính phủ. 

- Việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện gác và chịu trách nhiệm về 

ATGT tại đường ngang trên địa bàn quản lý cần phải đảm bảo tính khả thi, phù 

hợp với thực tế, thống nhất và đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL có liên quan 

để có thể đảm bảo hiệu quả của văn bản QPPL. 

g) Tổng công ty ĐSVN: Về nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương, 

đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu: 

- Về cơ sở pháp lý: Không phù hợp với quy định tại Luật Đường sắt và các 

quy định pháp luật hiện hành. 

- Về thực tiễn: Hiện tại toàn bộ công tác Quản lý, bảo trì đường ngang công 

cộng có người gác trên đường sắt quốc gia do Tổng công ty ĐSVN đang thực 

hiện trên cơ sở được Chính phủ, các Bộ: Giao thông vận tải, Tài Chính giao 

hàng năm theo các quy định của pháp luật. 

Các ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị đã được Cục ĐSVN 

nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ (chi tiết tại Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến 

của cơ quan, tổ chức kèm theo Tờ trình này). 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Việc phân cấp cho chính quyền địa phương là phù hợp với chủ trương của 

Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021-2030 và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 

Hoạt động vận tải đường sắt là loại hình đòi hỏi phải thông suốt, trật tự, an 

toàn, chính xác; điều hành thống nhất, tập trung. Công tác gác và đảm bảo an 

toàn giao thông tại đường ngang trước đây và hiện nay đều do doanh nghiệp 

kinh doanh KCHTĐS thực hiện, có nhiều kinh nghiệm và hoạt động ổn định.  

Khi Bộ GTVT thực hiện phân cấp ngay cho UBND cấp tỉnh tổ chức thực 

hiện công tác gác và đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang theo Phƣơng 

án 2 có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc sau: 

- Khó bảo đảm nguyên tắc “bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành 

chính quản lý” mà Nghị quyết 04/NQ-CP đã nêu vì UBND cấp tỉnh tiếp tục phải 

phân cấp, ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị cấp dưới thực 

hiện; Bộ GTVT vẫn phải kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ đã phân 

cấp cho địa phương. 

- Sẽ có nhiều nhược điểm được phân tích tại điểm b khoản 2 Mục IV nêu 

trên. 

- Cần nhiều thời gian để sửa đổi, bổ sung 03 văn bản QPPL; điều chỉnh nội 

dung dự thảo 01 Đề án đã trình Thủ tướng chính phủ. 

- Cần phải có thời gian để các địa phương chuẩn bị các điều kiện về tổ chức 

bộ máy, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. 

Để bảo đảm phù hợp với chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Nghị quyết số 
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04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, chương trình xây dựng văn bản 

QPPL năm 2022 tại Quyết định số 2158/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2021 và khắc 

phục những tồn tại nêu trên, Cục ĐSVN đề xuất lựa chọn Phƣơng án 1. 

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ Quy định về 

quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, Cục ĐSVN kính trình Bộ Giao thông 

vận tải xem xét, quyết định./. 

Tài liệu kèm theo: 

1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ; 

2. Dự thảo Nghị định (lần 1) đã chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến tham gia 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

3. Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức và bản 

chụp các ý kiến góp ý; 

4. Bảng so sánh đối với văn bản sửa đổi, bổ sung; 

5. Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2018/NĐ-

CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. 

6. Văn bản thẩm định số 11/PC-TT ngày 15/02/2022 của Phòng Pháp chế - 

Thanh tra – Cục ĐSVN; 

7. Bản photo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Các Vụ: KCHT, PC, TCCB, TC, KHCN, MT, ATGT, 

KHĐT, VT; 

- Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; 

- Tổng công ty ĐSVN (để p/hợp); 

- Các phòng QLXD&KCHTĐS, KHTC; PCTT (để t/hiện); 

- Các thành viên Tổ soạn thảo (để t/hiện); 

- Lưu: VT, QLXD&KCHTĐS (02b_Thuận). 

 

 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khôi 



Phụ lục số 1  

Thống kê các đƣờng ngang có ngƣời gác trên địa bàn các tỉnh/ thành phố 

(Kèm theo Tờ trình số 239/TTr-CĐSVN ngày 18/02/2022 của Cục ĐSVN) 

TT 
Tỉnh/Thành 

phố 

Số 

lƣợng 

đƣờng 

ngang 

có ngƣời 

gác 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

gác 

TT 
Tỉnh/Thành 

phố 

Số 

lƣợng 

đƣờng 

ngang 

có 

ngƣời 

gác 

Số 

lƣợng 

ngƣời 

gác 

1 Hà Nội 82 484 18 Bình Thuận 7 20 

2 Hà Nam 15 86 19 Bình Dương 8 12 

3 Nam Định 14 61 20 Đồng Nai 32 48 

4 Ninh Bình 13 87 21 Tp. HCM 21 42 

5 Thanh Hóa 30 249 22 Hải Dương 12 79 

6 Nghệ An 23 93 23 Hưng Yên 10 35 

7 Hà Tĩnh 12 45 24 Hải Phòng 10 78 

8 Quảng Bình 30 96 25 Vĩnh Phúc 10 48 

9 Quảng Trị 17 70 26 Phú Thọ 24 129 

10 T.Thiên Huế 27 106 27 Yên Bái 26 147 

11 Đà Nẵng 28 123 28 Lào Cai 11 45 

12 Quảng Nam 23 91 29 Bắc Ninh 06 15 

13 Quảng Ngãi 17 68 30 Bắc Giang 16 34 

14 Bình Định 24 102 31 Lạng Sơn 19 43 

15 Phú Yên 24 98 32 Quảng Ninh 18 42 

16 Khánh Hòa 30 109 33 Thái Nguyên 11 45 

17 Ninh Thuận 8 32 34 Lâm Đồng 01 03 
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Phụ lục số 2 

Thống kê các đƣờng ngang có ngƣời gác do địa phƣơng thực hiện  

cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 

(Kèm theo Tờ trình số 239/TTr-CĐSVN ngày 18/02/2022 của Cục ĐSVN) 

TT 
Tuyến 

đƣờng sắt 
Lý trình Địa phƣơng Ghi chú 

1 HN-Tp. HCM 12+639 Hà Nội Thanh Trì Vào KCN 

2 HN-Tp. HCM 21+058 Hà Nội Thường Tín Vào KCN 

3 HN-Tp. HCM 207+956.95 Thanh Hóa Nông Cống 
 

4 Đà Lạt – Trại Mát 77+557 Lâm Đồng Đà Lạt Nội đô 

5 HN-Tp. HCM 1704+722 Bình Dương TX. Dĩ An Nội thị 

6 Yên Viên – Lào Cai 55+200 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên 

QL2B do 

địa 

phương 

chịu tổ 

chức gác 

7 Yên Viên – Lào Cai 152+274 Yên Bái TP. Yên Bái 
 

8 Yên Viên – Lào Cai 152+776 Yên Bái TP. Yên Bái 
 

9 HN - Đồng Đăng 16+267.5 Bắc Ninh Từ Sơn 
 

10 HN-Tp. HCM 804+416.32 Tp. Đà Nẵng 
 

Do địa 

phương 

chịu tổ 

chức gác 
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