
 

 

 

Tuandq (Otosaigon.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ TAY LÁI XE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 01/2007

Mấy hôm nay lang thang trên Internet, tôi tình cờ 
tìm được một quyển Sổ tay lái xe của chính quyền bang 
Alberta (Canada). Quyển sách nhằm mục đích trang bị cho 
người đọc những kỹ năng cơ bản để điều khiển xe hơi và 
lưu thông trên đường. Đọc qua thấy nội dung thiết thực và 
có hình vẽ minh họa rất dễ hiểu nên tôi đã lược dịch nội 
dung cuốn sách để giới thiệu cùng mọi người.  

Nguyên bản tiếng Anh có thể đọc tại đây: 
http://www.trans.gov.ab.ca/Content/doctype45/production/
dhcontents.htm 
 Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để 
hoàn chỉnh nội dung cho phù hợp hơn với điều kiện Việt 
Nam. Mọi góp ý có thể liên hệ với tuandq trên diễn đàn 
otosaigon.com hoặc trực tiếp về địa chỉ e-mail: 
sotaylaixe@gmail.com  



 

 

Mục lục 
 

Chương I: Các quy định về bằng lái xe. ................................................................................................1 
Chương II: Các tín hiệu điều khiển giao thông......................................................................................4 
Chương III: Bắt đầu cuộc hành trình .....................................................................................................9 
Chương IV: Chỗ giao nhau và chuyển hướng. ....................................................................................19 
Chương V: Lái xe trên đường. .............................................................................................................28 
Chương VI: Các tình huống khẩn cấp .................................................................................................31 
Chương VII: Trách nhiệm của lái xe ...................................................................................................37 
Chương VIII: Ứng xử với các phương tiện khác.................................................................................41 
Chương IX: Xử phạt lỗi vi phạm .........................................................................................................42 
Chương X: Kéo moóc. .........................................................................................................................55 

 

Tuandq 
www.otosaigon.com 

 

-1- 

Chương I: Các quy định về bằng lái xe. 

 

Tuandq: Phần này trong sách theo quy định của Canada, do đó không hoàn toàn chính xác 
với điều kiện Việt Nam. Vì vậy, tôi đã bổ sung các quy định trong luật Giao thông đường bộ 
của Việt Nam ban hành ngày 29/06/2001 và các văn bản có liên quan. Kể từ đây, trong tài 
liệu này, những đoạn được tham khảo luật Giao thông đường bộ của Việt Nam sẽ có biểu 
tượng quốc kỳ Việt Nam.  

 

 
Điều 53. Điều kiện của người lái xe cơ giới tham gia giao thông 
 
1. Người lái xe tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép 
điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 
 
2. Người lái xe phải bảo đảm độ tuổi, sức khỏe theo quy định của Luật này.  
 
3. Người tập lái xe ô-tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên 
bảo trợ tay lái.  
 
Điều 54. Giấy phép lái xe 
 
1. Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và công dụng của xe cơ giới, giấy phép 
lái xe được phân thành giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn. 
 
2. Giấy phép lái xe không thời hạn gồm các hạng: 
 

• Hạng A1 cấp cho người lái xe mô-tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến 
dưới 175 cm3; 

• Hạng A2 cấp cho người lái xe mô-tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên 
và các loại xe quy định cho giấy phép hạng A1; 

• Hạng A3 cấp cho người lái xe mô-tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép 
hạng A1 và các xe tương tự. 

 
3. Giấy phép lái xe có thời hạn gồm các hạng: 

• Hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg; 
• Hạng B1 cấp cho người lái xe ô-tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô-tô tải, máy kéo có 

trọng tải dưới 3.500 kg; 
• Hạng B2 cấp cho người lái xe chuyên nghiệp, lái các xe ô-tô chở người đến 9 chỗ 

ngồi, xe ô-tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; 
• Hạng C cấp cho người lái các xe ô-tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên và 

các loại xe quy định cho các giấy phép hạng B1, B2; 
• Hạng D cấp cho người lái xe ô-tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy 

định cho các giấy phép hạng B1, B2, C; 
• Hạng E cấp cho người lái xe ô-tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định 

cho các giấy phép hạng B1, B2, C, D; 
• Giấy phép lái xe hạng FB2, FC, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe 

hạng B2, C, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép hạng này khi kéo rơ-
moóc. 
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4. Giấy phép lái xe có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước. 
5. Giấy phép lái xe bị thu hồi có thời hạn hoặc thu hồi vĩnh viễn theo quy định của Chính 
phủ. 
 
Điều 55. Tuổi và sức khỏe của người lái xe 
1. Độ tuổi của người lái xe quy định như sau: 

• Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3; 
• Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh có dung tích 

xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô-tô tải, máy kéo có 
trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô-tô chở người đến 9 chỗ ngồi; 

• Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô-tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở 
lên; ta-xi khách; xe ô-tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; 

• Người đủ 25 tuổi trở lên được lái xe ô-tô chở người trên 30 chỗ ngồi; 
• Tuổi tối đa của người lái xe ô-tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 

55 tuổi đối với nam. 
 
2. Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải thống nhất với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe của 
người lái xe và quy định việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô-tô. 
 
Điều 56. Đào tạo lái xe, sát hạch để cấp giấy phép lái xe 
1. Cơ sở đào tạo lái xe phải thực hiện đúng nội dung và chương trình quy định cho từng loại, 
hạng giấy phép lái xe.  
 
2. Người có nhu cầu được cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các giấy phép lái xe 
hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo. 
 
3. Việc đào tạo để nâng hạng giấy phép lái xe thực hiện cho những trường hợp sau đây: 

• Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B1 lên hạng B2; 
• Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng B2 lên hạng C hoặc lên hạng D; 
• Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng C lên hạng D hoặc lên hạng E; 
• Nâng hạng giấy phép lái xe từ hạng D lên hạng E; 
• đ) Nâng hạng giấy phép lái xe từ các hạng B2, C, D, E, lên các hạng giấy phép lái 

các xe tương ứng có kéo rơ-moóc. 
 
4. Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe ngoài việc phải bảo đảm điều 
kiện quy định tại khoản 3 Điều này còn phải có đủ thời gian và số cây số lái xe an toàn quy 
định cho từng hạng giấy phép lái xe.  
 
5. Việc đào tạo lái xe ô-tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên và lái xe kéo rơ-moóc chỉ được 
thực hiện bằng hình thức đào tạo nâng hạng với các điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 
4 Điều này. 
 
6. Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ điều kiện về lớp học, sân tập lái, xe tập lái, đội ngũ giáo 
viên, giáo trình, giáo án và phải được cấp phép theo quy định. 
 
7. Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô-tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe. 
Các trung tâm sát hạch lái xe phải được xây dựng theo quy hoạch, có đủ cơ sở vật chất - kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe theo quy định. 
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8. Người sát hạch lái xe phải có thẻ sát hạch viên theo quy định và phải chịu trách nhiệm về 
kết quả sát hạch của mình. 
 
9. Người đã qua đào tạo và đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã 
trúng tuyển.  
 
Trường hợp giấy phép lái xe có thời hạn, trước khi hết thời hạn sử dụng người lái xe phải 
khám sức khỏe và làm các thủ tục theo quy định để được đổi giấy phép lái xe.  
 
10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về nội dung, chương trình đào tạo; sát 
hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy 
định việc tổ chức đào tạo; sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công 
an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
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Chương II: Các tín hiệu điều khiển giao thông 

 

Tuandq: Phần này trong sách theo quy định của Canada, do đó không hoàn toàn chính xác với 
điều kiện Việt Nam. Vì vậy, tôi đã bổ sung các quy định trong luật Giao thông đường bộ của Việt 
Nam ban hành ngày 29/06/2001 và các văn bản có liên quan.  

 

 
Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ.  
 
1. Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao 
thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn. 
 
2. Hiệu lệnh của cảnh sát điều khiển giao thông: 

• Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông phải dừng lại; 
• Hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước 

và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía 
bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải; 

• Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên 
phải người điều khiển phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều 
khiển được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển được đi tất 
cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông. 

 
3. Đèn tín hiệu giao thông có ba mầu, ý nghĩa từng mầu như sau: 

• Tín hiệu xanh là được đi; 
• Tín hiệu đỏ là cấm đi; 
• Tín hiệu vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu. Khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển 

phương tiện phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì 
được đi tiếp; 

• Tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng cần chú ý. 
 
4. Biển báo hiệu đường bộ gồm 5 nhóm, ý nghĩa từng nhóm như sau: 

• Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; 
• Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra; 
• Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành; 
• Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết; 
• Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh 

và biển chỉ dẫn. 
 
5. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. 
 
6. Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người 
tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường. 
 
7. Hàng rào chắn được đặt ở nơi nền đường bị thắt hẹp, ở đầu cầu, đầu cống, ở đầu các đoạn đường 
cấm, đường cụt không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại. 
 
Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ. 
1. Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. 
 
2. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh 
của người điều khiển giao thông. 
 
3. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông đường bộ 
phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu tạm thời. 
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Chương III: Bắt đầu cuộc hành trình 
Trước khi lên xe, bạn cần rảo quanh để kiểm tra xem có: 

• Trẻ em. 
• Khách bộ hành 
• Các phương tiện đang lưu thông 
• Các chướng ngại vật khác. 

Sau khi không thấy bất cứ chướng ngại nào, bạn có thể ngồi vào xe và kiểm tra: 

Kiểm tra tình trạng xăng dầu trước khi khởi hành.  

Ghế và tay lái đã được chỉnh đúng vị trí và tư thế: Đảm bảo rằng bạn có thể kiểm soát hoàn 
toàn tay lái một cách thoải mái. Nhiều xe hiện nay được trang bị túi khí bên trong tay lái, bạn cần 
phải ngồi cách ít nhất 25 cm để đảm bảo an toàn khi xảy ra tai nạn. Bạn còn phải kiểm soát được bàn 
đạp phanh. Đối với những loại xe số sàn, phải đảm bảo rằng bạn có thể cắt côn hoàn toàn. 

Chỉnh gương. Bạn phải điều chỉnh gương hậu bên trong để có thể nhìn phía sau càng nhiều 
càng tốt. Còn các gương hậu hai bên thì phải điều chỉnh để góc chết ít nhất. 

Thắt đai an toàn kể cả trên những xe có trang bị túi khí. 

Nếu xe bạn có hệ thống dây an toàn ba điểm, phải nhớ cột và điều chỉnh cả hai dây cho thích 
hợp, như dây ràng vai thì phải choàng qua hẳn vai của mình chứ không phải choàng ở bên dưới cánh 
tay hoặc sau lưng của bạn. Dây cột ngang hông phải được choàng qua bên hông, chứ không phải ở 
bụng. Nếu chỉ cột một dây thì sự bảo vệ an toàn cho bạn bị giảm rất nhiều. Nếu có dây choàng vai tự 
động, bạn cũng phải nhớ gài dây an toàn ngang hông. Nếu không, khi bị đụng xe, bạn có thể bị tuột 
ra khỏi dây và bị thương hoặc thiệt mạng. 

Ngoài việc bảo vệ cho bạn là người lái xe khỏi bị thương, dây an toàn còn giúp bạn trong việc 
điều khiển xe. Nếu bạn bị đụng bên hông hoặc cua gắt, lực di chuyển có thể đẩy bạn qua một bên. 
Bạn không thể điều khiển xe khi mình không ở phía sau tay lái. 

Mặc dù túi hơi bảo vệ cho người bạn khỏi bị đụng vào tay lái, đụng vào bảng đồng hồ, hoặc 
kính trước, nhưng túi hơi không thể bảo vệ bạn nếu bị đụng bên hông hoặc phía sau hoặc khi xe bị 
lật. Đồng thời, túi hơi sẽ không giữ bạn ở sau tay lái trong những trường hợp này. 

Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nếu bạn bị đụng xe trong khi bạn có cột dây an toàn, thì 
khả năng bị thương hoặc thiệt mạng sẽ giảm rất nhiều. Một vài người vẫn còn tin vào quan niệm sai 
lầm về việc dùng dây an toàn. Thí dụ như: 

“Dây an toàn có thể làm bạn bị kẹt trong xe”.  

Sai. Chỉ tốn chưa đầy một giây để tháo dây an toàn. Những vụ đụng xe làm xe bốc cháy hoặc 
chìm dưới nước sâu và làm bạn bị kẹt, nhưng rất ít khi xảy ra. Cho dù tai nạn loại này có thể xảy ra, 
thì dây an toàn cũng giữ cho bạn khỏi bị bất tỉnh. Cơ may thoát khỏi tai nạn của bạn sẽ nhiều hơn 
nếu bạn tỉnh táo. 

“Dây an toàn chỉ tốt cho những chuyến đi xa, nên tôi không cần cột dây an toàn khi đi 
trong thành phố”.  

Sai. Hơn một nửa số tử vong vì giao thông xảy ra cách nhà trong vòng 40 km. Nhiều tai nạn 
xảy ra trên các con đường có bảng ghi giới hạn dưới 60 km/h. 

“Có người bị văng ra khỏi xe trong một vụ đụng xe mà vẫn bình thường và hầu như 
không bị một vết trầy xước.”  
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Sai. Cơ may sống sót của bạn khi bị tai nạn sẽ nhiều hơn nếu bạn ở trong xe. Dây an toàn có 
thể giữ bạn khỏi bị văng ra khỏi xe của mình, để khỏi bị rơi vào đường của xe khác. 

“Nếu tôi bị đụng bên hông, sẽ đỡ cho tôi hơn nếu tôi bị văng ngang qua xe; tránh xa khỏi 
chỗ bị đụng”. 

Sai. Khi một chiếc xe bị đụng bên hông, nó sẽ quay ngang xe qua một bên. Mọi thứ trong xe 
nếu không cột chặt, kể cả người, sẽ trượt tới chỗ xe bị đụng, chứ không phải văng ra khỏi chỗ đó. 

 
 “Với vận tốc chậm, tôi có thể tự ứng phó”. 

Sai. Ngay cả ở vận tốc 40km/h, lực của hai xe khi đụng thẳng vào nhau cũng giống như đạp 
một xe đạp hết vận tốc tông vào một bức tường gạch hoặc nhảy xuống từ một tòa nhà cao ba tầng và 
rớt xuống vệ đường. Không ai có thể ứng phó được khi đụng xe như vậy. 
 
Tựa đầu 

Tựa đầu điều chỉnh đúng có thể giảm thiểu các chấn thương gây ra do các va chạm từ phía 
sau. Cần phải điều chỉnh sao cho phần giữa tựa đầu ngang với phần trên tai của bạn. Hãy đảm bảo 
rằng khoảng cách giữa tựa đầu và đầu bạn không quá 10cm. Luôn nhắc nhở người khác trên xe cũng 
làm như vậy. Hãy nhớ rằng “Để bảo vệ cổ, hãy nâng cao tựa!”. 

 
Vị trí đúng Vị trí sai 

Khi đã sẵn sàng xuất phát: 

• Kiểm tra chắc chắn trên đường không còn chướng ngại vật. 

• Sử dụng gương hậu nhưng đừng hoàn toàn phụ thuộc vào nó mà thỉnh thoảng quay 
đầu để kiểm tra chắc chắn. 

• Bỏ phanh (thắng) tay (nếu có). 
Nếu bạn xuất phát từ bên phải hãy bật xi nhan trái để báo hiệu. Nếu xuất phát từ bên trái 

đường (đường một chiều) hãy bật xi nhan phải nhưng hãy thật cẩn thận vì bạn rất khó để quan sát 
toàn bộ đường từ ghế lái. 

 
Thao tác với số tự động 

Hệ thống số tự động có các chế độ sau: 

 
"P" Park: Sử dụng khi khởi động động cơ và khi đỗ xe.  
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"R" Reverse: Số lùi. 
"N" Neutral: Số trung gian.  
"D" Drive: Sử dụng lựa chọn này khi lái xe. Số sẽ được vào tự động. 
"3,2,1" Gear Positions: Lựa chọn này không cho phép xe tự động chuyển lên số cao hơn và 
thường dùng khi leo dốc hoặc khi tăng tốc. 
"Overdrive": Lựa chọn này được dùng khi lái xe ở tốc độ cao và giúp tiết kiệm xăng. 

Tham khảo số tay hướng dẫn sử dụng xe để biết thêm chi tiết. 

 
Thao tác với số sàn 

Thao tác với số sàn đòi hỏi có quá trình luyện tập để việc chuyển số mượt mà, không làm xe 
bị giật. Côn được dùng để điều chỉnh kết nối giữa động cơ và hộp số. Khi nhả chân côn, động cơ 
được nối với hộp số và có thể truyền lực xuống các bánh xe. 

Khi khởi động, xe số sàn phải đang ở vị trí số trung gian và côn được nhả hoàn toàn (tuandq: 
tuy nhiên một số xe đòi hỏi phải đạp hết côn mới khởi động được, ví dụ: Mazda 323…). 

Để chuyển số, côn phải được cắt hoàn toàn. Khi nhả côn, người lái xe có thể cảm nhận được 
thời điểm động cơ bắt đầu được nối với hộp số, thời điểm này được gọi là “điểm tiếp xúc” (friction 
point). Tại điểm tiếp xúc này, người lái xe phải phối hợp ga và côn để việc chuyển số diễn ra một 
cách êm ả. 

Khi chạy xe số sàn, điều quan trọng nhất là người lái phải sử dụng số phù hợp với tốc độ của 
xe. Trong sổ tay sử dụng xe có cung cấp thông tin chi tiết hơn về vấn đề này. 

Sơ đồ chuyển số tùy thuộc vào từng loại xe. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết rõ hơn. 
Tuy nhiên, thông thường sơ đồ này được vẽ trên tay nắm cần số. 

Để chìa khóa điện ở vị trí tắt, bạn có thể thực hành việc chuyển vào số đúng mà không cần 
nhìn xuống cần số. 

Khi xe đã chuyển bánh và việc chuyển số đã hoàn tất, hãy bỏ chân ra khỏi chân côn. Nếu cứ 
để chân lên chân côn có thể làm giảm tuổi thọ các lá côn. Khi phanh, tránh việc đạp côn quá sớm 
trước khi xe chuẩn bị dừng. Khi vào cua, tránh đạp côn và hãy đảm bảo rằng xe đang ở số phù hợp 
với tốc độ. 

 
Thao tác với tay lái. 

Hãy tưởng tượng tay lái giống như một cái đồng hồ. Tay trái của bạn đặt ở vị trí số 9 hoặc 10 
còn tay phải ở số 2 hay 3. Để chuyển hướng, bạn sử dụng thao tác vắt chéo tay (hand-over-hand). Để 
trả lái, bạn có thể thả lỏng tay để tay lái tự trở về hoặc xoay theo chiều ngược lại.  

 

 
 

Vị trí của tay trên tay lái 
để chuẩn bị rẽ phải 

 
Xoay tay lái bằng tay trái 

 
 

Tay phải chuyển đến vị trí 
mới và tiếp tục xoay tay lái 

 
 

Sau khi rẽ xong, tay lại 
đặt trở về vị trí ban đầu 
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Tăng tốc 

Luôn luôn nhớ rằng: 
• Tốc độ phải phù hợp với thời tiết, đường xá và điều kiện giao thông. Không lái xe quá nhanh 

hoặc quá chậm khi không cần thiết. 
• Không vượt quá tốc độ cho phép. 
• Tránh tăng tốc đột ngột. 
• Lái xe quá chậm cũng là một điều nguy hiểm, việc đó có thể gây ức chế đối với các lái xe 

phía sau. Duy trì tốc độ xe gần với các xe khác có thể giúp giảm bớt nguy cơ va chạm. 

 
Dừng xe 

Phần lớn các lái xe không biết được cần bao nhiêu thời gian hoặc quãng đường để xe dừng lại 
hoàn toàn. Điều này sẽ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Điều này được xác định thông qua ba yếu 
tố: 

Thời gian nhận thức: Đây là quãng thời gian mà bộ não nhận thức được tình hình và hiểu 
rằng cần phải dừng lại. Quãng thời gian này vào khoảng ¾ giây tùy thuộc vào từng lái xe. 
Một lái xe ít kinh nghiệm sẽ nhận thức nguy hiểm chậm hơn người có nhiều kinh nghiệm. 
Thời gian này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi sự quan sát, mức độ tập trung, khả năng quyết 
định, tình trạng sức khỏe và đặc biệt là rượu hoặc các loại thuốc. 

Thời gian phản xạ: Đây là quãng thời gian cần thiết để chân bạn rời khỏi chân ga và chuyển 
sang chân phanh. Quãng thời gian này xấp xỉ ¾ giây. Quãng đường xe đi trong thời gian này 
gọi là quãng đường phản xạ (reation distance). 

Thời gian phanh: Đây là quãng thời gian cần thiết để xe dừng lại hẳn kể từ khi đạp phanh. 
Quãng đường xe di chuyển trong thời gian này gọi là quãng đường phanh (braking distance). 

Tổng toàn bộ ba quãng đường trên là quãng đường dừng (stoping distance). 

Có rất nhiều yếu tố tác động đến quãng đường trên như: thời tiết, đường xá, sự tỉnh táo, tốc 
độ xe, tình trạng xe, tình trạng phanh, tình trạng sức khỏe của bạn. Không lái xe khi mệt mỏi hoặc 
uống bia, rượu hay uống các loại thuốc. 

Biểu đồ dưới đây mô tả quãng đường cần thiết để xe dừng hẳn (tính theo m, trong điều kiện 
bình thường và mặt đường khô ráo, bằng phẳng). 

 
 Quãng đường xe chạy trong thời gian nhận thức (khoảng ¾ giây) 
 Quãng đường xe chạy trong thời gian phản xạ (khoảng ¾ giây) 
 Quãng đường xe chạy sau khi phanh, trước khi dừng lại hẳn 
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Kỹ thuật phanh 

• Để xe dừng một cách nhẹ nhàng, hãy nhả rồi đạp lại chân phanh trước khi xe dừng hẳn. 

Khi cần dừng xe đột ngột hãy đạp mạnh chân phanh. Khi cảm thấy bánh xe bị khóa hãy nhả 
nhẹ chân phanh ra (lưu ý rằng khi bánh xe bị khóa bạn có thể bị mất lái). Đối với những xe có trang 
bị ABS có thể tham khảo phần phanh khẩn cấp trong chương 6. 
 
Lùi xe 

Khi cần lùi xe, hãy kiểm tra chắc chắn phía sau bạn không có bất cứ chướng ngại vật nào! 
Nếu lùi xe ra khỏi đường, hãy xuống xe để kiểm tra cho chắc chắn. 

 
Lùi theo đường thẳng: 

• Đặt tay trái lên đỉnh tay lái 
• Nhìn vào gương hậu bên trái và lùi từ từ. 
• Có thể điều chỉnh tay lái một chút để xe đi đúng hướng. Chỉ nhìn phía trước thoáng qua để 

chắc chắn đầu xe bạn không va vào đâu. 

 
Lùi về bên trái hoặc phải: 

• Đặt cả hai tay lên tay lái.  
• Để lùi về bên trái hãy nhìn qua vai trái nhưng thỉnh thoảng liếc về phía đầu xe. 
• Để lùi về bên phải hãy nhìn qua vai phải nhưng thỉnh thoảng liếc về phía đầu xe. 

Lưu ý:  
• Đầu xe sẽ quay về phía đối diện với đuôi xe! 
• Chỉ nên lùi xe ở tốc độ tương đương với người đi bộ 

 

 
Điều 16. Lùi xe. 
1. Khi lùi xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào 
thấy không nguy hiểm mới được lùi. 
2. Cấm lùi xe ở khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ 
giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ. 

 
Đỗ xe 

Việc đỗ xe đòi hỏi việc điều khiển xe một cách chính xác thông qua một quá trình luyện tập. 
Sau đây là ba kiểu đỗ xe thông dụng. 
 
Đỗ song song (đỗ giữa hai xe). 

Kiểu đỗ này tương đối khó và đòi hỏi tập luyện. Đầu tiên bạn phải ước lượng khoảng cách có 
đủ cho xe của bạn hay không. Để đỗ xe vào khoảng trống giữa hai xe ở lề đường bên phải, hãy tiến 
hành theo các bước minh họa dưới đây: 

Khi xác định được khoảng trống để đỗ xe, hãy quan sát tình hình phía sau qua gương hậu! 
Đạp khẽ phanh để báo hiệu cho các xe sau biết bạn đang chuẩn bị lùi xe vào chỗ đỗ. Tiến từ từ đến 
khi cản trước của xe bạn (xe A) ngang với cản trước của xe B và song song với lề đường. Lưu ý 
khoảng cách giữa hai xe khoảng 1m. 
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Lùi xe từ từ, đánh hết lái về bên phải cho đến khi xe tạo được một góc khoảng 45 độ với lề 
đường. Lúc này, tay lái của bạn sẽ nằm trên cũng một đường thẳng với cản sau của xe B. 

 
 

Trả thẳng lái. Tiếp tục lùi cho đến khi phần bên phải cản trước xe bạn nằm trên cùng đường 
thẳng với cản sau xe B. Lưu ý để không va vào xe này. 

 
 

Đánh lái sang trái nhanh hết mức có thể và lùi cho đến khi xe bạn song song với lề đường. 
Lưu ý để không va vào cản trước của xe sau. 

 
 

Trả thẳng lái và tiến xe từ từ. Dừng lại khi xe bạn nằm chính giữa hai xe B và C. Kéo phanh 
tay. Luật quy định bánh xe không được cách lề đường quá 50cm. 
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Rời khỏi chỗ đỗ: 
• Lùi xe về phía sau nếu cần thiết. 
• Nhìn gương để đảm bảo không chướng ngại vật gì trên đường. 
• Bật xi nhan trái 
• Trước khi xuất phát, liếc qua vai trái để kiểm tra phần đường không nhìn được qua gương. 
• Tiến từ từ, đánh tay lái thật nhanh qua trái. Chú ý để tránh va chạm với xe phía trước.  

 
Vào và ra khỏi xe đang đỗ song song 

Khi vào một chiếc xe đang đỗ, luôn chú ý đến các xe khác. Chỉ mở cửa ở mức cần thiết và 
đóng lại ngay sau khi đã vào xe. 

Khi rời khỏi xe, chú ý các xe đang đi tới. Quay đầu sang trái để kiểm tra các điểm mù (blind 
spot). Nếu an toàn, mở cửa xe ở mức cần thiết và ra khỏi xe thật nhanh. Đi về phía đuôi xe và đi lên 
hè càng nhanh càng tốt. 

 
Đỗ chéo góc (angle parking) 

Đây là kiểu đỗ rất hay gặp ở các bãi đỗ xe, góc đỗ xe có thể từ 30 độ đến 90 độ.  

 

Để đỗ xe vào bãi đỗ nằm bên phải đường, hãy làm theo hướng dẫn sau: 

• Bật xi nhan phải và đi chậm lại. 

• Lái xe song song với lề đường, cách đuôi các xe đang đỗ ít nhất 1,5 m. Nếu bạn đi 
vào từ làn đường bên kia, hãy dành khoảng cách ít nhất là 2m vì góc cua sẽ hẹp hơn. 
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• Khi có thể nhìn thấy phía đuôi bên trái của xe nằm ở bên phải khoảng trống, đánh hết 
lái sang phải để đi vào giữa khoảng trống với tốc độ chậm. 

• Khi đã đi vào khoảng giữa chỗ đỗ, trả thẳng lái và tiếp tục tiến chậm rãi về phía 
trước. Chú ý quan sát để phần đầu xe bên trái và đuôi xe bên phải không quá gần các 
xe đang đỗ. Tiếp tục tiến thẳng cho đến khi bánh trước chạm nhẹ vào lề đường hoặc 
nằm cách trong khoảng 50cm. 

 
Rời khỏi chỗ đỗ xe chéo góc 

Việc này tương đối đơn giản nhưng phải lưu ý các xe và các chướng ngại vật phía sau. Lùi 
thật chậm và sẵn sàng dừng xe nếu cần thiết. Nếu xe bên cạnh dài hơn xe của bạn, dừng lại khi đuôi 
xe bạn ngang bằng với đuôi chiếc xe đó, tiếp tục lùi thẳng xe cho đến khi có thể nhìn thấy toàn bộ 
chiếc xe. Khi đầu xe bạn đã thoát hẳn khỏi chỗ đỗ, đánh lái nhanh sang phải và tiếp tục lùi cho đến 
khi xe song song với lề đường thì dừng hẳn lại. Sau đó bạn có thể lái xe về phía trước nhưng chú ý 
đến các xe cũng đang rời khỏi chỗ đỗ. 

Đỗ vào khoảng trống có góc 90 độ ở bên trái rất dễ dàng vì bạn có nhiều khoảng trống hơn 
nhưng phải luôn chú ý các xe đang đi đến ở làn đường bên trái. 

!!! Không bao giờ đi vào chỗ đỗ xe nằm ở bên trái đường hai chiều!!! 

 
Đỗ xe trên dốc 

Hướng dẫn dưới đây dành cho các xe đỗ ở phía bên phải đường. Các xe đỗ bên trái chỉ cần 
đánh lái sang chiều ngược lại. Để tránh xe trôi dốc, luôn kéo phanh tay và vào số thấp (đối với số 
sàn) hoặc đặt ở P (đối với số tự động). 

Cụ thể như sau: 

 

 
 

Nếu bạn đỗ xe theo chiều dốc lên ở nơi có lề đường, đánh lái về 
bên trái cho đến khi bánh trước bên phải chạm vào lề đường. 
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Nếu bạn đỗ xe theo chiều dốc lên ở nơi không có lề đường, đánh 
lái về bên phải. 

Nếu bạn đỗ xe theo chiều dốc xuống, luôn đánh lái về bên phải. 

 

 
Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường ngoài đô thị.  
1. Khi dừng xe, đỗ xe trên đường ngoài đô thị, người điều khiển phương tiện phải thực hiện các quy 
định sau đây: 

• Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; 
• Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; 

trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường 
phía bên phải theo chiều đi của mình; 

• Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ 
xe thì người điều khiển xe phải cho xe dừng, đỗ tại các vị trí đó; 

• Sau khi đỗ xe, người điều khiển chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn, 
nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy, phải đặt ngay báo hiệu để người điều khiển 
phương tiện khác biết; 

• Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn;  
• Xe cơ giới khi dừng, người lái xe không được rời khỏi vị trí lái; 
• Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh. 

 
2. Cấm dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: 

• Bên trái đường một chiều; 
• Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; 
• Trên cầu, gầm cầu vượt; 
• Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; 
• Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; 
• Nơi đường giao nhau; 
• Nơi dừng của xe buýt; 
• Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;  
• Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; 
•  Trong phạm vi an toàn của đường sắt; 
•  Che khuất các biển báo hiệu đường bộ. 

 
Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường trong đô thị. 
Khi dừng xe, đỗ xe trên đường trong đô thị, người điều khiển phương tiện phải tuân theo quy định tại 
Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây: 
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1. Phải cho xe dừng, đỗ sát hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; trường hợp đường phố hẹp, 
phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô-tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét; 
2. Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện. Không được để phương tiện giao thông ở lòng 
đường, hè phố trái quy định. 
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Chương IV: Chỗ giao nhau và chuyển hướng. 
Biển báo STOP 

 

Biển báo Stop báo hiệu bạn phải cho xe dừng hẳn lại. Sau khi đã 
dừng, kiểm tra xem có người đi bộ hoặc các phương tiện khác đang đi đến 
hay không. Nếu an toàn, bạn mới có thể tiếp tục lên đường. Sau đây là các 
quy định về vị trí dừng xe khi gặp biển báo Stop. 

 

 
 

Dừng xe trước vạnh dừng gần làn sang đường 
cho người đi bộ. 

 

 

 
 

Nếu không có vạch dừng xe, dừng trước làn 
sang đường cho người đi bộ 

 

 
 

Nếu không có cả vạch dừng lẫn làn sang đường 
cho người đi bộ, bạn phải dừng xe trong phạm vi 
3m kể từ nơi giao nhau để tránh ảnh hưởng đến 
người đi bộ và các phương tiện khác. 

 

 

Khi có vạch dừng xe, phải dừng hẳn xe lại 
trước khi đi qua và nhường đường cho người 
đi bộ cũng như các phương tiện khác đi đúng 
phần đường. 
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 Ngoài ra, luôn dừng lại khi từ trong bãi đỗ xe, 
đường nhánh, ngõ ngách đi ra đường lớn. 

 
Tại các ngã tư có bảng Stop. 

Tại các điểm giao cắt mà có bảng Stop ở cả bốn góc đường, tất cả các xe đều phải dừng lại. 
Tất cả các lái xe phải tuân thủ quy định: Xe nào đến trước sẽ được đi trước, trong trường hợp có hai 
xe đến cùng một lúc, xe bên phải sẽ được xuất phát trước.  

  
Tại ngã tư có biển báo đường ưu tiên. 

 

 

Biển báo đường ưu tiên báo hiệu cho bạn phải đi chậm 
lại khi đi đến giao lộ. Bạn phải dừng hẳn lại nếu có người đi bộ 
hoặc các phương tiện khác đi trên đường ưu tiên. Chỉ khi nào 
thật sự an toàn mới được phép đi tiếp. Nếu không có người đi 
bộ hoặc các phương tiện khác, bạn có thể đi vào giao lộ mà 
không cần dừng lại. 
 

 
 

Nhường đường cho xe bên phải. 

Để tránh va chạm trên đường, tất cả các lái xe phải tuân thủ quy tắc nhường đường cho xe tới 
từ bên phải xe mình. 

  
Vòng xuyến giao thông. 

Trong vòng xuyến, các lái xe phải nhường đường cho xe ở bên trái. Các xe bên trái phải bật 
đèn xi nhan phải và cũng làm như vậy khi ra khỏi hoặc cắt ngang qua làn đường khác. 

 

 

Tuandq 
www.otosaigon.com 

 

-21- 

Trong hình vẽ này, các xe đi theo chiều mũi tên 
trắng phải nhường đường các xe theo chiều mũi 
tên đen. Cụ thể là: 

• Xe B và C nhường đường cho xe A. 

• Xe E nhường đường cho xe D trong 
khi xe F và D có thể đi đồng thời. 

• Xe H nhường đường cho xe G. 

Các xe đi trên làn đường đỏ phải nhường đường 
cho các xe trên làn vàng. Các xe đi vào vòng 
xuyến phải nhường đường cho các xe đã vào bên 
trong. Khi đi ra phải bật xi nhan trái để báo hiệu 
cho các lái xe khác. 

 
Tại các giao lộ. 

Với các giao lộ có điều khiển (người điều khiển, biển báo, đèn), lái xe phải tuân thủ sự điều 
khiển. Lưu ý rằng nếu có cả người điều khiển giao thông và biển báo, đèn, lái xe phải tuân theo hiệu 
lệnh của người điều khiển. Ở nơi không có điều khiển, lái xe phải đi chậm lại khi đi đến giao lộ và 
nhường đường cho xe đến từ bên phải.  

 
Lưu ý, luôn dùng còi và đèn xi nhan khi đến các giao lộ không có điều khiển, kể cả khi xe bạn 
được nhường đường. Nếu bạn cố gắng đi khi xe khác không nhường đường có thể dẫn đến các 
tai nạn đáng tiếc. 

 
 

 
 

Xe A nhường đường xe B 

 
 

Xe A nhường đường xe B 
Tại các ngã ba.  Xe A nhường đường xe B 
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Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều.  
1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh 
nhau, người điều khiển phải giảm tốc độ và cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. 
 
2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau: 

• Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn 
phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi; 

• Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; 
• Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe kia đi. 

 
3. Ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. 
 
Điều 20. Quyền ưu tiên của một số loại xe. 
1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ 
hướng nào tới theo thứ tự: 

• Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; 
• Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; 
• Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; 
• Xe hộ đê, xe đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp theo 

quy định của pháp luật; 
• Đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; 
• Đoàn xe tang; 
• Các xe khác theo quy định của pháp luật. 

 
2. Xe quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 điều này đi làm nhiệm vụ khẩn cấp phải có tín 
hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, 
các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của 
người điều khiển giao thông. 
 
Chính phủ quy định cụ thể tín hiệu của xe ưu tiên. 
 
3. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, 
tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu 
tiên. 

 
Tín hiệu 

Luôn sử dụng tín hiệu trong các trường hợp: 
• Đổi làn đường 
• Chuyển hướng 
• Dừng xe 
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• Đi ra từ lề đường hoặc chỗ đỗ xe 

 
Đèn tín hiệu 

 
 

Rẽ trái 

 
 

Rẽ phải 

 
 

Đi chậm lại hoặc dừng xe 

 
Ra hiệu bằng tay 

 
Rẽ trái  

Rẽ phải 

 
 

Đi chậm lại hoặc dừng xe 
Chỉ sử dụng cách ra hiệu bằng tay khi đèn tín hiệu của bạn bị hỏng. 

 
Chuyển hướng 

Nhiều vụ va chạm xảy ra do các lái xe đã thực hiện việc chuyển hướng không đúng. Sau đây 
là một số gợi ý cho để việc chuyển hướng an toàn hơn: 

• Kiểm tra tình trạng giao thông, ngoái hẳn đầu lại, ra tín hiệu và đi vào đúng làn đường 
khi an toàn. Hãy dành cho các lái xe khác đủ thời gian nhận biết được tín hiệu của bạn. 

• Kiểm tra bên trái rồi bên phải rồi lại bên trái trước khi rẽ. 
• Luôn rẽ ở tốc độ thấp và đảm bảo rằng bạn luôn kiểm soát được xe. 

 
Rẽ phải 

Bạn phải đi vào làn đường dành cho việc rẽ phải từ lúc cách giao lộ ít nhất 15m.  

 

 
 

Nếu có xe đang đậu ở làn đường rẽ phải, bạn có 
thể đi ra giữa đường. Sau khi đi qua giao lộ bạn 
nên đi vào làn đường trong cùng bên phải. 
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Nếu đang có xe đỗ, hãy đi vào làn đường bên trái 
xe đang đỗ. 

 

Trong trường hợp xe đang đỗ ở cách xa giao lộ, 
bạn vẫn có rẽ theo đúng hình trên đây 

 
Rẽ trái 

Rẽ trái không chú ý là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Rẽ trái khó hơn 
rẽ phải vì bạn phải chú ý đến xe đến từ hai thậm chí là ba hướng. 

Bạn phải đi vào đúng làn đường từ trước khi đến giao lộ ít nhất 15m. Khi rẽ từ đường hai 
chiều vào đường hai chiều khác, hãy đi vào làn đường ngoài cùng. Rẽ trái trong giao lộ và hoàn tất 
bằng cách lái về vào làn đường bên phải của đường mà bạn đang đi vào. 

Nếu bạn phải dừng lại trong giao lộ trước khi hoàn tất việc rẽ, hãy dừng ở bên phải và trả lái 
thẳng, việc này sẽ tránh việc xe bạn lao vào dòng xe đi ngược lại nếu bị đâm từ phía sau. 

 

Sau đây là hình vẽ mô tả các tình huống cụ thể: 

 

A. Từ đường hai chiều vào đường hai chiều: 

 
B. Từ đường hai chiều vào đường một chiều 
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C. Đường một chiều đi vào đường hai chiều 

 

D. Từ đường một chiều vào đường một chiều 
 

  

 
Làn đường rẽ: 

 

Trên một vài tuyến đường có chia ra các làn đường cho các chiều rẽ 
khác nhau. Hãy tuân thủ theo các bảng hiệu lệnh được đặt trước các 
giao lộ! Hãy đảm bảo bạn đi đúng làn đường của mình 
 

 
Hai làn rẽ: 

 
 

Đường có làn rẽ dùng chung 
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Trên một số tuyến đường có làn ở giữa được dùng 
chung cho xe ở cả hai chiều khi rẽ.  
 

 
Quay đầu 

Không quay đầu khi bạn không chắc chắn đảm bảo an toàn và không cản trở các phương tiện 
giao thông khác. 

Ở ngoài khu đô thị: Không được phép quay đầu ở những khu vực dốc mà các lái xe khác 
không nhìn thấy xe bạn. 

Trong đô thị, không được phép quay đầu trong những trường hợp sau: 

• Có biển cấm quay đầu (tuandq: bao gồm cả biển cấm rẽ trái). 

• Tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông. 

   
Biển cấm quay đầu Biển cấm ô tô 

quay đầu 
Biển cấm rẽ trái 

 

Các biển báo hiệu nơi được phép quay đầu xe 

 
Chỗ quay xe 

 
Khu vực quay xe 

 

 
Điều 15. Chuyển hướng xe.  
 
1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo 
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hướng rẽ. 
 
2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe 
đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ 
cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương 
tiện khác. 
 
3. Trong khu dân cư, người lái xe chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo 
cho phép quay đầu xe. 
 
4. Cấm quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu 
vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt, đường hẹp, đoạn đường 
cong tầm nhìn bị che khuất. 
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Chương V: Lái xe trên đường. 
Vùng mù (Blind spot) 

 

 
 

Sử dụng gương chiếu hậu bên trong, xe A 
có thể nhìn thấy xe B 

 
 

Sử dụng gương chiếu hậu bên trái, có thể 
nhìn thấy xe C 

 

Sử dụng cả gương bên trong và gương hậu 
hai bên, xe A có thể nhìn thấy các xe B, C, 
D nhưng không thể nhìn thấy xe E & F. Xe 
E & F thuộc về vùng mù của xe A. 

Để đảm bảo an toàn, bạn phải đảm bảo vùng mù của xe mình ít nhất bằng cách điều chỉnh 
gương bên trong xe và gương hậu hai bên. Tuy nhiên, khi cần kiểm tra cách tốt nhất là quay hẳn đầu 
lại. 
 

Khi chuyển làn, bạn cần phải: 
• Chắc chắn rằng bạn được phép chuyển 

làn. 
• Kiểm tra tình trạng giao thông bằng các 

gương 
• Kiểm tra vùng mù bằng cách quay đầu 

lại 
• Bật đèn tín hiệu 

Nếu an toàn, bạn mới được phép chuyển làn. 

 
 

 

 
Điều 14. Vượt xe.  
 
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 
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5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. 
 
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược 
chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về 
bên phải. 
 
3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải 
giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không 
được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 
 
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải: 

• Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; 
• Khi xe điện đang chạy giữa đường; 
• Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. 

 
5. Cấm vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây: 

• Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này; 
• Trên cầu hẹp có một làn xe; 
• Dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dốc và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế; 
• Nơi đường giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt; 
• Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt; 
• Xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. 

 

Đường cong và đường dốc.  
Đường cong và đường dốc đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Sau đây là một vài điều cần lưu ý khi đi 

vào những đoạn đường cong: 
• Trước khi vào những đoạn đường cong, hay đi chậm và đi đúng làn đường. 
• Tăng tốc một chút để duy trì tốc độ an toàn. 
• Không vượt xe khác hoặc đi cắt góc trong đoạn đường cong. 
• Sẽ nguy hiểm hơn nếu đường trơn hoặc ướt. 

 
Trong đoạn đường cong, xe bạn có xu hướng đi thẳng ngay cả khi bạn muốn rẽ. Khi đi vào 

đoạn đường cua về bên trái, xe bạn sẽ văng ra phía lề, vì thế cần đánh lái một chút về phía giữa 
đường. Ngược lại, khi đi vào những đoạn cua về bên phải, xe sẽ bị văng một chút về phía chiều xe đi 
ngược lại, vì thế hãy đánh lái một chút về phía bên phải đường. 

Đường dốc cũng đòi hỏi một số điều chú ý đặc biệt. Hãy nhớ: 
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• Tập trung chú ý khi đi đến gần đỉnh dốc. 
• Lái xe ở phía bên phải làn đường khi lên gần đỉnh dốc để tránh va chạm vào các xe đi ngược 

chiều có thể đang đi quá vạch giữa đường. 
• Không vượt xe khác khi ở gần đỉnh dốc nếu bạn không nhìn được phía trước. 
• Khi đi xuống dốc có độ dốc lớn, hãy điều chỉnh tốc độ và về số thấp trước khi xuống dốc. 

Hãy nhớ rằng quãng đường phanh của xe sẽ tăng lên. 
• Trên các xe số sàn, không bao giờ được cắt côn và để xe trôi tự do xuống dốc. 
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Chương VI: Các tình huống khẩn cấp 
Xe chết máy 

Hãy luôn nhớ kiểm tra để xe bạn hoạt động tốt! Nếu xe bị hỏng khi bạn đang lái có thể gây 
nên tai nạn cho bạn, cho hành khách và các lái xe khác. 

Nếu xe gặp trục trặc về cơ khí, bạn cần phải: 
• Cố gắng thoát ra khỏi đường một cách an toàn (tuandq: đối với đường Việt Nam thì cố gắng 

đưa xe vào vệ đường). 
• Không dừng xe trên cầu hoặc trong hầm, điều này đặc biệt nguy hiểm. 
• Bật đèn báo dừng khần cấp và nâng nắp capô. 
• Yêu cầu các hành khách thoát khỏi xe và chờ ở nơi an toàn như sơ đồ dưới đây: 

 

 
Lưu ý:  

• Không cố gắng sửa chữa khi đường đông hoặc bên vệ đường cao tốc. 
• Không bao giờ vào xe người lạ. Nếu có lái xe khác dừng lại đề nghị giúp đỡ, hãy nhờ họ gọi 

cho cứu hộ. Trong trường hợp này tốt nhất là có một chiếc điện thoại di động. 

 
Phanh hỏng 

Các xe đời mới có hai hệ thống phanh thủy lực song song. Hệ thống này tránh cho xe bạn bị 
mất phanh hoàn toàn. Đèn báo phanh trên bảng đồng hồ sẽ báo hiệu cho bạn khi có trục trặc ở hệ 

thống phanh. Nó sẽ sáng lên trước khi phanh không hoạt động. 

Khi thấy đèn báo phanh bật sáng, hãy lái xe ngay vào vệ 
đường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Trong trường hợp hệ thống 
phanh hỏng hoàn toàn, hãy về số và sử dụng phanh tay để điều 
khiển và dừng hẳn xe lại. Đỗ xe bạn ở nơi an toàn. Không lái xe khi 
hệ thống phanh chưa được kiểm tra hoặc sửa chữa. Việc này cần 
được các chuyên gia thực hiện. 

Nếu xe bạn có hệ thống trợ lực phanh, nó cũng có thể gặp 
trục trặc. Bạn có thể biết điều đó xảy ra khi đạp phanh mà xe không đi chậm lại. Đừng cuống! Trong 
trường hợp này, đạp rồi nhả phanh mạnh và đều đặn. Điều này thường xảy ra khi động cơ ngừng 
hoạt động mà xe vẫn đang chạy theo quán tính. 

Nếu bánh xe bị khóa cứng, hãy nhả chân phanh rồi đạp lại nhưng đừng mạnh quá. Về số và 
sử dụng phanh tay để dừng hẳn lại. 
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Hệ thống trợ lực lái (power sterring) bị trục trặc. 

Cùng với thời gian, hệ thống trợ lực lái có mặt trên rất nhiều xe hơi. Hệ thống này được thiết 
kế để trong trường hợp động cơ ngừng hoạt động, bạn vẫn có thể lái được xe tuy nặng hơn rất nhiều. 

 
Xịt lốp xe. 

Bạn có thể nhận ra xe mình bị xịt lốp khi xe chao đảo hoặc nghiêng về một 
bên. Trong trường hợp này nên dừng lại để kiểm tra và sửa chữa. Nếu lốp xe bị xịt 
hẳn, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây: 

• Không được phanh xe. 
• Nhả chân ga để động cơ chạy chậm lại. 

• Nắm chặt tay lái để giữ xe chạy thẳng. 
• Khi đã kiểm soát được xe và tốc độ đã giảm, hãy đạp rồi nhả phanh nhẹ nhàng một cách 

liên tục. 
• Tìm kiếm nơi an toàn để có thể dừng xe. 
• Bật đèn báo dừng khẩn cấp. 
 

Hỏng đèn pha 
Nếu đèn pha của bạn bị hỏng: 
• Thử bật lại đèn vài lần 
• Nếu đèn vẫn không bật, hãy bật đèn báo dừng khẩn cấp 
• Chạy chậm lại và đỗ xe ở nơi an toàn bên lề đường. 

 
Động cơ quá nóng 

Khi đang chạy xe nếu thấy kim chỉ nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh, không nên tắt máy như rất 
nhiều người vẫn thường làm. Chúng tôi không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật mà chỉ muốn nói ngắn gọn 
rằng nếu tắt máy ngay thì khả năng nổ máy lại sẽ chỉ còn là rất thấp. Cách tốt nhất nên thực hiện lúc 
đó: là hãy dừng xe về số "0" và nhấn ga một lúc chờ nhiệt độ giảm hãy tắt máy rồi kiểm tra xem 
nước làm mát có thiếu hoặc cua roa quạt gió có chùng không. Nếu hết nước, đổ thêm vào và tiếp tục 
chạy xe. Nếu không có nước làm mát, có thể dùng nước tinh khiết hoặc thậm chí là nước thường. 
Còn nếu cua roa chùng thì phải điều chỉnh đủ độ căng. Chú ý an toàn khi mở nắp két nước, tránh 
không để nước sôi bắn vào mặt. Ngoài ra, nếu không phải do thiếu nước thì có thể vặn máy sưởi lên 
hết cỡ đồng thời mở hết cửa xe để kiểm tra xem nhiệt độ có giảm hay không, sau đó sẽ kiểm tra xử 
lý. 

 
Phanh khẩn cấp 

Trong một số trường hợp, bạn phải phanh xe đột ngột. Mục đích của việc phanh khẩn cấp là 
để dừng xe nhanh chóng mà không bị khóa bánh xe. Nếu bị khóa bánh, xe bạn có thể bị trượt dẫn 
đến mất lái.  

Việc phanh khẩn cấp bao gồm các bước: 

• Đạp mạnh chân phanh nhưng không đủ để làm khóa bánh xe. 

• Nếu bánh bị khóa, hãy nhả ngay chân phanh và rồi đạp mạnh lại để dành lại điều khiển 
nếu xe bắt đầu bị trượt. 

• Lái về hướng mà bạn chọn. 
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• Có một số xe được trang bị hệ thống ABS. Hệ thống này tự động phanh rồi nhả các bánh 
để chống trượt xe. Nó cho phép đạp phanh mạnh tùy ý trong khi vẫn lái xe. Hãy đọc sách 
hướng dẫn sử dụng để biết cách phanh khẩn cấp với hệ thống ABS. 

 
Trượt bánh: 

Trượt bánh làm cho bạn không thể điều khiển xe. Việc này xảy ra khi bánh xe 
không có đủ ma sát với mặt đường. Ngoài nguyên nhân do bản thân mặt đường còn 
có thể là do tốc độ của xe hoặc do lốp xe bạn. 

Phần lớn các trường hợp bị trượt bánh do lỗi của lái xe. Trượt bánh xảy ra 
khi: 

• Vào cua quá gấp 
• Cua ở tốc độ quá cao 
• Phanh quá gấp 
• Tăng tốc quá nhanh. 
• Lái xe quá nhanh trong điều kiện đường trơn như có băng, tuyết, mưa, bùn, cát hay sỏi.  
• Một nguyên nhân thường gặp nữa là lực phanh trên các bánh xe không cần bằng. Hãy 

nhớ thường xuyên bảo dưỡng hệ thống phanh để tránh gặp trục trặc này.  

 
Cách thoát khỏi tình trạng trượt bánh: 

Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này là đừng để xảy ra nó! Tránh việc phanh gấp hoặc 
đánh lái đột ngột. Nếu bề mặt đường có vấn đề hãy chạy chậm lại. Một điều rất quan trọng là hãy nhả 
chân phanh ra và lái xe về hướng bạn muốn. 

Bạn có thể xem quá trình trượt trên hình vẽ sau: 

 
Luôn lái xe về hướng bạn muốn. 

 
Trượt khi phanh 

Tình trạng này xảy ra khi bạn phanh quá gấp dẫn đến các bánh xe bị khóa làm mất lái 

Cách giải quyết: 
• Nhả chân ga, khi các bánh xe bắt đầu quay trở lại, bạn sẽ lại điều khiển được xe. Luôn nhớ 

rằng không bao giờ được phanh quá gấp. 
• Chỉ đạp phanh với lực vừa đủ để không làm khóa bánh. 

 
Trượt bánh khi tăng ga (Power skids) 

Điều này xảy ra khi bạn tăng tốc quá nhanh làm xoáy bánh. 

Cách giải quyết. 
• Nhả ga để bánh xe ngừng xoáy. 
• Chỉnh lái lại cho đúng hướng. 
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Trượt khi vào cua (cornering skids) 

Xảy ra khi bạn cua quá gấp làm cho xe bị trượt sang phía bên kia đường. Tốc độ xe, tình 
trạng lốp, tình trạng mặt đường và độ nghiêng của cung đường là nguyên nhân của tình trạng này. 

Cách giải quyết. 
• Nhả chân ga 
• Chỉnh lái về phía bạn muốn. 
• Sẵn sàng để chỉnh hướng lại cho đúng. 

 
Bị văng khỏi đường. 

Khi đang chạy trên đường cao tốc, vì một lý do nào đó, xe bạn bị văng ra khỏi đường. Trong 
trường hợp này xe bạn có thể bị mất lái. 

Cách giải quyết 

Giữ chặt tay lái. 
• Không được cố gắng quay trở lại đường 

ngay. 
• Nhả ga để xe đi chậm lại. 
• Không được phanh! Nếu nhất thiết phải 

phanh thì chỉ đạp nhẹ nhàng. 
• Kiểm tra tình trạng giao thông trên đường 

trước khi quay trở lại. 

Khi đã vào trong đường, ngay lập tức đi thẳng trong làn của bạn. 

 
Lái xe trong đêm và khi điều kiện thời tiết xấu 
 
Buổi tối 

Buổi tối ở đây là khoảng thời gian tính từ thời điểm một tiếng đồng hồ sau khi mặt trời lặn 
đến thời điểm một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc. Khi bạn lái xe trong khoảng thời gian này 
hoặc bất cứ thời điểm nào mà tầm nhìn bị giới hạn trong vòng 150m, bạn phải bật đèn. Một ý tưởng 
hay là để đèn bật trong suốt thời gian bạn lái xe. Một số xe đời mới có chế độ đèn ban ngày. Ở chế 
độ này, chỉ có đèn pha bật sáng còn đèn hậu và đèn ở bảng đồng hồ thì vẫn tắt. 

Sau đây là một số gợi ý khác: 
• Giảm tốc độ và sử dụng đèn cốt khi trời mưa, tuyết, có khói hoặc sương mù. 
• Sử dụng đèn cốt ngay cả khi đường được chia thành nhiều làn riêng biệt. 
• Đảm bảo rằng đèn của bạn đã được điều chỉnh đúng để không làm ảnh hưởng đến các lái 

xe khác. 
• Luôn lau chùi đèn xe. 
• Tránh nhìn trực tiếp vào các đèn xe khác, điều này có thể làm cho bạn bị lóa mắt. 

Sử dụng đèn chiếu gần khi bạn ở cách xe khác trong vòng 150m. 
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• Sử dụng đèn chiếu gần khi bạn cách xe đang đi ngược chiều 300m 

 
Thời tiết xấu. 

Trên đường ướt hoặc có sỏi, kính xe bạn có thế bị mờ vì nước, bùn hay sỏi 
bắn lên. Hãy đi chậm lại. Hãy gia tăng khoảng cách với các xe khác. Trong mùa 
đông, hãy trang bị thêm một bộ dụng cụ khẩn cấp (tuandq: Ở Việt Nam thì hãy 
trang bị nếu có thể), bao gồm: 

• Túi đồ cấp cứu. 
• Thiết bị cảnh báo (tuandq: có lẽ là còi, đèn, biển báo!?) 
• Dây nối acquy 
• Chăn và áo khoác. 
• Diêm (bật lửa), nến. 
• Đồ hộp. 
• Lốp xơ cua và kích. 
• Dây thừng để kéo xe. 
• Đèn nháy có pin. 

Nếu có điện thoại di động thì càng tốt.  

Khi xe bạn không khởi động được do hết acquy, sử dụng dây nối để nối với acquy xe khác. 
Trước khi thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để biết thêm chi tiết! 

 
Trời mưa: 

Khi đường ướt, lốp xe bạn có thể bị lướt trên nước (tuandq: giống như trượt nước). Điều này 
xảy ra do có một lớp nước mỏng hình thành giữa lốp xe và mặt đường làm giảm ma sát. Khi đó bạn 
có thể thấy xe bị trượt đi. Hãy chạy chậm lại. 
 
Ngập nước 

Để đi qua đoạn ngập nước như thế nào là tốt nhất? Trước tiên hãy về số 1 hoặc số 2, giữ chân 
ga đi từ từ lội qua nơi ngập nước. Nếu bạn dùng tốc độ phóng qua đoạn ngập nước thì có lẽ sau gần 
nửa đầu chặng đường xe của bạn sẽ khựng lại và nếu không xử lý kịp thời thì xe sẽ chết máy. Nếu 
không may xe bị chết máy, đừng cố gắng thử khởi động lại, điều này có thể làm hư hỏng động cơ mà 
hãy gọi cứu hộ. 



 

Tuandq 
www.otosaigon.com 

 

-36- 

 
Khói và sương mù: 

Khi tầm nhìn bị hạn chế dẫn đên việc lái xe trở nên đặc biệt nguy hiểm, hãy đi chậm lại và 
tìm chỗ đỗ an toàn bên đường. Bật đèn báo dừng khẩn cấp. Chờ đến khi thời tiết khá hơn mới đi tiếp. 

 
Động vật trên đường: 

Đi chậm lại và quan sát xung quanh. 

 
Khi xảy ra va chạm 

 
Điều 36. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông. 

1. Người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm:  
• Dừng ngay xe lại; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt 

khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;  
• Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường 

hợp người lái xe cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc trường hợp vì lý do bị 
đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần 
nhất;  

• Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan công an.  
• (tuandq: Liên hệ với bảo hiểm nếu cần thiết) 

2. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm:  
• Bảo vệ hiện trường; 
• Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;  
• Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất;  
• Bảo vệ tài sản của người bị nạn;  
• Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an.  

3. Người lái xe khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi 
cấp cứu. Các xe ưu tiên, xe của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao 
không bắt buộc phải thực hiện quy định tại khoản này.  

6. Cấm các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị nạn và người gây tai 
nạn.  
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Chương VII: Trách nhiệm của lái xe 
 
Lái xe phòng vệ (Defensive driving) 

Đừng bao giờ nghĩ rằng các lái xe khác đều lái xe cẩn thận, vì thế bạn phải biết cách để tránh 
các va chạm gây ra do lỗi của người khác. Chương này sẽ mô tả cách thức để làm được như vậy. 

 
Quan sát đường: 

Thường xuyên quan sát đường và hai bên. Khi bạn lái xe trong đô thị, hãy quan sát khoảng 12 
đến 15 giây phía trước (tuandq: Có lẽ muốn nói đến quãng đường có thể đi được trong thời gian 
tương ứng). Còn ở ngoài đô thị, quãng thời gian này là 25 giây. 

Thường xuyên nhìn gương và các phương pháp khác để kiểm tra khu vực mù. Và cũng đừng 
quên chú ý đến tốc độ và các cảnh báo khác. 

 
Xe khác có thể thấy bạn 

Nếu xe bạn không có thiết bị chiếu sáng ban ngày, hãy bật đèn cốt. Điều này sẽ giúp các lái 
xe khác dễ dàng nhìn thấy bạn. Nhưng hãy nhớ tắt đèn khi đậu xe. Luôn giữ cho đèn sạch sẽ. 

 
Các nguy cơ khác. 

Hãy chú ý đến những thời điểm có nguy cơ cao như khi đi qua khu vực có trẻ em chơi bên 
đường hoặc các lái xe khác có ý định vượt đèn đỏ để có những ứng phó kịp thời. 

 
Khoảng cách giữa các xe 

Khi đi đằng sau xe khác, bạn nên duy trì khoảng cách tối thiểu là 2 giây. Đó là trong điều 
kiện bình thường, còn nếu khi đường xấu hoặc thời tiết không tốt, hãy tăng gấp đôi khoảng thời gian 
này lên. 

Để hình dung ra khoảng cách 2 giây này, hãy nhìn vào xe đi trước bạn. Khi đuôi xe trước đi 
qua một vật thể cố định như biển báo, cây cối hoặc một tòa nhà, hãy bắt đầu đếm. Bạn hãy đếm “một 
nghìn linh một, một nghìn linh hai” (one-thousand-and-one, one-thousand-and-two), nếu đầu xe bạn 
vượt qua vật thể đó trước khi bạn đếm xong, như thế là bạn đã đã đi quá gần. Hãy đi chậm lại và đếm 
một lần nữa. Nếu có xe nào đó cắt ngang qua đầu bạn, hãy thực hiện lại việc này. Quy tắc 2 giây có 
thể áp dụng ở bất cứ tốc độ nào. 

Chỉ có một ngoại lệ là khi gặp những xe vận tải lớn thì khoảng cách phải tối thiểu là 4 giây. 

 

 
 

Mệt mỏi 
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Mệt mỏi hoặc buồn ngủ sẽ làm giảm sự minh mẫn có trí óc và có thể đồng nghĩa với tai nạn 
đối với người lái xe. 

Nguyên nhân của việc mệt mỏi có thể là: 
• Thiếu ngủ. 
• Ức chế thần kinh 
• Nhàm chán 
• Lái xe trên một quãng đường dài 
• Các tác động vật lý 
• Ốm đau. 
• Mỏi mắt 

Ngoài ra còn có thể do tác động của rượu bia, một số loại thuốc, không khí ấm trong xe hoặc 
nồng độ carbon monoxide cao. Carbon monoxide có thể xuất hiện do hệ thống xả bị rò rỉ. Carbon 
monoxide là một khí độc không màu, không mùi và rất độc. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống 
xả của xe bạn hoạt động hoàn hảo. 

Việc mệt mỏi có thể làm chậm phản xạ của bạn. Điều đó có thể dẫn đến những quyết định sai 
lầm mà cụ thể là: 

• Bạn không nhận thấy mình đang ở trong tình trạng 
• Bạn phản ứng không đủ nhanh với nguy hiểm 
• Bạn lái xe ra khỏi đường. 
• Bạn lái xe sang làn đường ngược chiều. 
• Xe bạn đi ngoằn nghèo. 
Những điều này có thể dẫn đến tai nạn chết người. Để tránh điều đó xảy. 
• Hãy nghỉ ngơi trước cuộc hành trình. 
• Giữ nhiệt độ trong xe ở mức dễ chịu. Đảm bảo không khí trong xe được thông thoáng. 
• Không để mắt bất động lâu quá. Nhìn về phía trước, sang hai bên đường và kiểm tra các 

đồng hồ. 
• Sử dụng kính râm khi có nắng. 
• Nếu bạn cảm thấy mệt, hãy dừng lại một thời gian ngắn để nghỉ ngơi bằng cách đi bộ 

vòng quanh xe. Hãy lặp lại điều này sau mỗi hai giờ. 
• Không lái xe sau khi uống rượu bia và uống thuốc. 

 
Sử dụng điện thoại di động khi lái xe. 

Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe (kể cả khi dùng tai nghe và các thiết bị hỗ trợ khác) 
vì có thể làm bạn mất tập trung khi lái xe. Nếu muốn trả lời cuộc gọi, hãy tạt xe vào lề đường và 
dừng lại. 

 
Ghế cho trẻ em và các thiết bị an toàn. 

Trẻ em ngồi trên xe đều phải có ghế riêng. Tất cả hành khách đều phải thắt dây an toàn. Dưới 
đây là một số loại ghế với từng lứa tuổi. 
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Ghế dành cho trẻ từ sơ 
sinh đến khi trọng lượng 
đạt 9kg. 

 

 

 
Ghế dành cho trẻ có trọng lượng từ 9-18kg 

 
Ghế dành cho trẻ có trọng lượng trên 18kg 

Nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm mức độ ô nhiễm môi trường. 

Phần lớn các lái xe có thể tiết kiệm từ 10% đến 25% lượng xăng tiêu thụ nếu theo những 
hướng dẫn dưới đây: 

1. Trước khi mua xe, hãy chọn những loại xe có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao. Thông 
thường, động cơ dung tích nhỏ sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Khi mua xe mới, hãy tìm 
nhãn EnerGuide. Điều này cho biết xe ít tiêu tốn nhiên liệu. 

2. Đi ở tốc độ cao sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Mỗi 10km/h cao hơn 90km/h sẽ tiêu 
tốn nhiều hơn khoảng 10%. 
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3. Tránh thay đổi tốc độ đột ngột. Điều này vừa làm tăng độ an toàn và tiết kiệm nhiên 
liệu. Thường xuyên tăng tốc đột ngột và phanh gấp có thể làm lãng phí nhiên liệu đến 
39%. 

4. Để xe chờ sẽ tiêu tốn nhiên liệu. Để xe nổ máy 10 giây sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu ở 
là tắt rồi khởi động lại khi cần. Nếu bạn cần dừng xe quá 10 giây, ngoại trừ trên 
đường giao thông, hãy tắt máy. Nếu xe của bạn có 8 máy, mỗi 10 phút chờ sẽ tiêu tốn 
khoảng 0,4l xăng. 

5. Để làm ấm xe của bạn trong mùa đông, bạn hãy nhớ rằng chỉ cần 30 giây là đủ. Cách 
tốt nhất để làm nóng hệ thống xe là cho xe chạy. Nếu cần thiết có thể sử dụng bộ làm 
ấm động cơ (block heater) và có thể tiết kiệm được khoảng 10% nhiên liệu. 

6. Bảo dưỡng xe định kỳ sẽ giúp xe bạn chạy ít tốn xăng và an toàn hơn. Cụ thể là: 

• Động cơ được chỉnh không đúng có thể làm lãng phí 50% nhiên liệu 

• Bộ lọc gió bẩn 10% 

• Lốp xe bị mòn 5% 
7. Để có hiệu suất cao nhất đối với xe số sàn, hãy qua số thấp một cách nhanh chóng và 

tăng tốc ở số cao. Xe số tự động có thể chuyển số nhanh hơn nếu bạn giảm bớt lực 
trên chân ga. 

8. Bạn còn có thể tiết kiệm nhiên liệu vào mùa hè bằng cách để điều hòa ở mức thấp 
nhất. Điều hòa được dùng cả khi dừng và đi trên đường có thể tiêu tốn tới 10% nhiên 
liệu. Ở trên đường cao tốc, con số này ở vào khoảng 3-4%. Để làm mát không khí bên 
trong xe trên đường cao tốc, hãy mở cửa lấy gió từ bên ngoài. Còn trong thành phố, 
bạn có thể hạ kính xuống. 

9. Trọng lượng thừa cũng làm tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu. Hãy bỏ bớt những vật dụng 
không cần thiết trên xe. 

10. Lập kế hoạch trước cho chuyến đi cũng là một biện pháp tiết kiệm tốt. Hãy tránh 
những tuyến đường đông đúc và tránh đi vào những giờ cao điểm nếu có thể. 
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Chương VIII: Ứng xử với các phương tiện khác 

 

Tuandq: Phần này trong sách theo thực tế của Canada, do đó không áp dụng được tại Việt 
Nam.  
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Chương IX: Xử phạt lỗi vi phạm 

 

Tuandq: Phần này trong sách theo quy định của Canada, do đó không áp dụng được tại Việt 
Nam. Vì vậy, tôi đã thay thế bằng các quy định trong các văn bản pháp luật trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ của Việt Nam bao gồm: 

• Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 
• Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 42/2005/ QĐ-BGTVT ngày 16/09/2005  

I. NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2005/NĐ-CP 
 
Dưới đây là một số thuật ngữ, chữ viết tắt được sử dụng trong phần tổng hợp này: 
 

Bấm lỗ: Đánh dấu số lần vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe 
quy định tại Nghị định này là biện pháp quản lý, theo dõi quá trình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; nếu giấy phép 
lái xe bị đánh dấu 2 lần vi phạm thì phải thi lại Luật Giao thông đường bộ khi đổi giấy phép lái xe; 
nếu bị đánh dấu 3 lần vi phạm thì giấy phép lái xe hết giá trị sử dụng, người lái xe phải thi lại Luật 
Giao thông đường bộ và thực hành lái xe để được cấp giấy phép lái xe mới. Sau đây biện pháp này 
gọi tắt là đánh dấu số lần vi phạm.   
 
CSTT: Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội. 
 
TTGT: Lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ. 

 
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN 
Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Người điều khiển xe ô tô không mang theo giấy đăng 
ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không mang 
giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới còn hiệu lực. 

- 

- 100.000 ÷ 200.000 - Điều 28 khoản 3 điểm b 

• a) Điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe 
tương tự ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết 
hạn; 

• b) Điều khiển xe ô tô không có giấy chứng nhận 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 
còn hiệu lực. 

- 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 28 khoản 4 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 28 khoản 5 Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô 
tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô. - - Tạm giữ phương tiện 

trong thời hạn 10 ngày 
- Điều 7 khoản 5 điểm b 

- 2.000.000 ÷ 3.000.000 - Điều 28 khoản 6 điểm a Có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe 
đang điều khiển; - - Tạm giữ phương tiện 

trong thời hạn 30 ngày 
- Điều 7 khoản 5 điểm c 

- 2.000.000 ÷ 3.000.000 - Điều 28 khoản 6 điểm b Không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe 
không do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy phép lái 
xe bị tẩy xoá. 

- 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày. 

- Điều 7 khoản 5 điểm c 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

- Tịch thu giấy phép lái xe 
không do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, giấy phép lái xe 
bị tẩy xoá. 

- Điều 28 khoản 7 

 

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ Ô TÔ THAM GIA 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

- 50.000 ÷ 100.000 
 

- Điều 23 khoản 1 Xe ô tô không có kính chắn gió hoặc có nhưng vỡ, 
nứt, không có tác dụng 

- - Phải lắp đầy đủ hoặc thay 
thế thiết bị đủ tiêu  chuẩn 
an toàn kỹ thuật. 

- Điều 23 khoản 10 điểm a 

- 100.000 ÷ 200.000 - Điều 23 khoản 2 • a) Không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, 
đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương 
chiếu hậu, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có 
những thứ đó nhưng không có tác dụng; hoặc lắp 
thêm đèn chiếu sáng xa phía sau xe; 

• b) Không có còi hoặc có nhưng không đúng tiêu 
chuẩn về âm lượng; 

• c) Không có bộ phận giảm thanh hoặc có nhưng 
không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

• d) Không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không 
đúng vị trí; biển số mờ, biển số bị bẻ cong; biển 
số bị che lấp; biển số hỏng; gắn biển số không 
do cơ quan có thẩm quyền cấp.   

- 

- Phải lắp đầy đủ hoặc thay 
thế thiết bị đủ tiêu  chuẩn 
an toàn kỹ thuật; tháo bỏ 
những thiết bị lắp thêm 
không đúng quy định; 

- Điều 23 khoản 10 điểm a 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 23 khoản 3 

- Điều 23 khoản 10 điểm b 

• a) Không đủ hệ thống hãm hoặc có nhưng không 
đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 

• b) Hệ thống chuyển hướng không đúng tiêu 
chuẩn an toàn kỹ thuật; 

• c) Sử dụng bánh lốp không đúng kích cỡ hoặc 
không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- 
- Phải khôi phục lại tính 
năng kỹ thuật của thiết bị 
hoặc thay thế thiết bị đủ 
tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; 
- Bấm lỗ 

 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 23 khoản 4 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

• a) Không có giấy đăng ký xe, đăng ký rơ-moóc 
hoặc sơ mi rơ-moóc theo quy định;  

• b) Sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số 
khung hoặc số máy; giấy đăng ký xe không do 
cơ quan có thẩm quyền cấp; 

• c) Biển số không đúng với giấy đăng ký xe; - 
- Bị thu hồi giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường, 
giấy đăng ký xe không 
đúng quy định; tịch thu 
biển số; 
- Bấm lỗ 

- Điều 23 khoản 10 điểm c 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 23 khoản 4 Không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc có nhưng 
đã hết hạn, hoặc có nhưng không do cơ quan có thẩm 

TTGT 

- Tạm giữ phương tiện - Điều 7 khoản 5 điểm b 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

trong thời hạn 10 ngày quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ-moóc). 

- Bị thu hồi giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường, 
giấy đăng ký xe không 
đúng quy định; tịch thu 
biển số; 
- Bấm lỗ 

- Điều 23 khoản 10 điểm c 
- Điều 44 khoản 4 điểm g 

- 3.000.000 ÷ 5.000.000 - Điều 23 khoản 5 điểm a 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm c 

Sử dụng xe có tay lái bên phải mà không được phép; 
xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho 
phép;  

- Bấm lỗ - Điều 23 khoản 10 điểm d 

- 3.000.000 ÷ 5.000.000 - Điều 23 khoản 5 điểm b Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao 
thông. 

 
- Bị thu hồi biển số, giấy 
đăng ký phương tiện, sổ 
đăng kiểm và tịch thu 
phương tiện. 
- Bấm lỗ 

- Điều 23 khoản 10 điểm d 

 
 
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 
Dừng, đỗ xe 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

• d) Dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho 
người điều khiển phương tiện khác biết; 

• đ) Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở 
đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; 
dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên 
phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp 
hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe không 
đúng vị trí quy định ở những đoạn đường ngoài 
đô thị đã có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; đỗ xe trên 
dốc không chèn bánh; 

• e) Dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: bên trái đường 
một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu 
dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu 
vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; 
nơi đường giao nhau; nơi dừng của xe buýt; nơi 
phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; 
trong phạm vi an toàn của đường sắt; che khuất 
các biển báo hiệu đường bộ; 

• g) Rời vị trí lái khi dừng xe; mở cửa xe, để cửa 
xe mở không bảo đảm an toàn; không đặt báo 
hiệu cho người điều khiển phương tiện khác biết 
khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy; 

• h) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị trái quy 

- CSTT 
- TTGT (trừ 
điểm g) 

- 80.000 ÷ 120.000 - Điều 12 khoản 3 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

định của pháp luật; dừng xe, đỗ xe trên đường xe 
điện; 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm g 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 

Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại 
nơi đường bộ giao cắt đường sắt; 

CSTT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

Để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp 
luật; 

- CSTT 
- TTGT 

- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 3 điểm b 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

• b) Dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao 
thông; 

• c) Dừng xe, đỗ xe, mở cửa xe không bảo đảm an 
toàn gây tai nạn; 

- CSTT 
- TTGT (trừ 
điểm c) 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm d 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi 
quy định; 

- TTGT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm e Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy trên đường 
cao tốc - 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

 
Lùi, quay đầu xe 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo 
trước. - 

- 40.000 ÷ 80.000 - Điều 12 khoản 2 điểm c 
 

• b) Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe, trên 
phần đường dành cho người đi bộ qua đường; 

• c) Lùi xe ở đường một chiều, ở khu vực cấm 
dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua 
đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi đường bộ 
giao cắt đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, 
nơi cấm quay đầu xe; 

- 

- 80.000 ÷ 120.000 - Điều 12 khoản 3 
 

Quay đầu xe ở trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, 
đường ngầm, đường hẹp, đoạn đường cong tầm nhìn 
bị che khuất; 

- 
- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm g 

 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm g 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 

Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt; - CSTT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm d 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; - TTGT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm e Quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc; 
- 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 
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Vượt, chuyển làn, chuyển hướng xe 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc 
không có tín hiệu báo trước; - 

- 80.000 ÷ 120.000 - Điều 12 khoản 3 điểm a 
 

- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm b 
 

Vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được 
phép; 

- 
- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

Vượt tại nơi cấm vượt; không có báo hiệu trước khi 
vượt; chuyển hướng đột ngột ngay trước đầu xe khác;  

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm b 
 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm d 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy 
định; 

- TTGT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm e Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc 
không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao 
tốc; 

- 
- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

 
Nhường đường, tránh xe 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

• d) Không nhường đường cho xe xin vượt khi có 
đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho 
xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ 
hướng nào tới tại nơi đường giao nhau; 

• k) Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều 
khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra 
đường chính hoặc ngược lại. 

- 

- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4  
 

• d) Tránh xe không đúng quy định; không 
nhường đường theo quy định tại nơi đường hẹp, 
đường dốc, nơi có chướng ngại vật; 

• e) Không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu 
tiên; 

- 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5  
 

 
 
Các tín hiệu, ký hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của 
mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy 
định; 

- 
- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm a  

Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển - - 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm e  
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; hiệu 
lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

Không tuân thủ quy tắc, hướng dẫn của người điều 
khiển giao thông khi qua phà, cầu phao hoặc nơi ùn 
tắc giao thông; 

- CSTT 
- TTGT 

- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm i  
- Điều 44 khoản 3 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của 
đường một chiều; trừ các xe ưu tiên đang đi làm 
nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

- CSTT - 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm a 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm e Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường 
cao tốc; - 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo 
hiệu, vạch kẻ đường không thuộc các hành vi trên. - 

- 40.000 ÷ 80.000 - Điều 12 khoản 2 điểm a  
 

 
Chạy quá tốc độ 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h 
đến dưới 10 km/h. - - 20.000 ÷ 30.000 - Điều 12 khoản 1 điểm b 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 • a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 
km/h đến 20 km/h; 

• e) Không tuân thủ quy định về tốc độ tối đa, tốc 
độ tối thiểu khi chạy trên đường cao tốc; 

- - Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 12 khoản 7 điểm a 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

- Bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe 30 ngày 

- Điều 12 khoản 10 điểm b 

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; 

- 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 12 khoản 7 điểm d Chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông hoặc 
không giữ đúng khoảng cách an toàn giữa 2 xe theo 
quy định, gây tai nạn giao thông. 

 - Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

5.000.000 ÷ 10.000.000 - Điều 12 khoản 8 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

- Bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe 30 ngày 

- Điều 12 khoản 10 điểm b 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

Điều khiển xe lạng lách, đuổi nhau trên đường bộ. 

 

- Tái phạm bị tước quyền 
sử dụng giấy phép lái xe 
không thời hạn; 

- Điều 12 khoản 10 điểm c 

Điều khiển xe lạng lách, đuổi nhau trên đường bộ gây - 10.000.000 ÷ 20.000.000 - Điều 12 khoản 7 điểm a 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm c tai nạn hoặc không chấp hành lệnh dừng xe của 
người thi hành công vụ hoặc chống đối người thi 
hành công vụ. 

- Bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe không thời 
hạn; 

- Điều 12 khoản 10 điểm c 

 
Các trang bị của xe 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Người điều khiển xe, người ngồi hàng ghế phía trước 
trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt 
dây an toàn khi xe đang chạy; 

- 
- 20.000 ÷ 30.000 - Điều 12 khoản 1 điểm a 

• i) Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo 
hoặc phía sau xe được kéo; không nối chắc chắn, 
an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo 
nhau; xe kéo rơ-moóc không có biển báo hiệu 
theo quy định; 

• k) Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn làm 
ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong đô thị và khu 
đông dân cư trong thời gian từ  22 giờ đến 5 giờ; 
trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy 
định; 

- 

- 80.000 ÷ 120.000 - Điều 12 khoản 3 

Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn 
chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư; trừ các xe ưu 
tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định; 

- 
- 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm h 

Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc 
sử dụng đèn chiếu xa khi tránh nhau về ban đêm; - - 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm c 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm đ Xe không được quyền ưu tiên sử dụng tín hiệu còi, 
cờ, đèn của xe ưu tiên; xe được quyền ưu tiên sử 
dụng tín hiệu còi, cờ, đèn của xe ưu tiên không đúng 
quy định; 

- Tịch thu còi, cờ, đèn trái 
quy định 

- Điều 12 khoản 10 điểm a 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm d Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đủ đèn 
chiếu sáng hoặc sử dụng đèn chiếu xa; - 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

 
Các lỗi vi phạm khác 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

Không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền 
trước theo quy định khi xe chạy trên đường cao tốc. - - 80.000 ÷ 120.000 - Điều 12 khoản 3 điểm l 

Để người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định; - - 100.000 ÷ 300.000 - Điều 12 khoản 4 điểm đ 

- 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 • h) Xe ô tô kéo theo từ hai xe ô tô khác trở lên; xe 
ô tô đẩy xe khác; xe ô tô kéo xe thô sơ, mô tô, xe 
gắn máy hoặc kéo lê vật trên đường; xe kéo rơ- 
moóc, sơ mi rơ-moóc kéo theo rơ-moóc hoặc xe 

- - Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

khác; 
• i) Chở người trên xe được kéo, trừ người điều 

khiển; 

Chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi; - - 300.000 ÷ 500.000 - Điều 12 khoản 5 điểm k 

- 500.000 ÷ 1.000.000 - Điều 12 khoản 6 điểm đ 
- Điều 44 khoản 3 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm a 

Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy 
định khi xe ô tô bị hư hỏng ngay tại nơi đường bộ 
giao cắt đường sắt; 

- CSTT 
- TTGT 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 12 khoản 7 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 10 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm b 

- Bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe 30 ngày 

- Điều 12 khoản 10 điểm b 

• b) Sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở 
có nồng độ cồn quá quy định hoặc sử dụng chất 
kích thích khác mà pháp luật cấm hoặc không 
chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của 
người kiểm soát giao thông; 

• c) Khi xảy ra tai nạn giao thông không dừng lại, 
không giữ nguyên hiện trường; bỏ trốn không 
đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không 
tham gia cấp cứu người bị nạn; 

- 

- Bấm lỗ. - Điều 12 khoản 10 điểm d 

 
XỬ PHẠT CÁC VI PHẠM KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
 
Các lỗi vi phạm khác 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

- 200.000 ÷ 300.000 - Điều 38 khoản 3 điểm a Lắp kính chắn gió, kính cửa của xe không phải là loại 
kính an toàn; 

- 
- Buộc phải khôi phục lại 
hình dáng, kích thước hoặc 
tình trạng an toàn kỹ thuật 
ban đầu của xe 

- Điều 38 khoản 7 điểm a 

- 200.000 ÷ 300.000 - Điều 38 khoản 3 điểm b Tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu 
sơn ghi trong giấy đăng ký xe; không  thực hiện  
đúng quy định về  biển số và kẻ chữ trên thành xe và 
cửa xe; - 

- Buộc phải khôi phục lại 
nhãn hiệu, màu sơn ghi 
trong giấy đăng ký xe hoặc 
thực hiện đúng quy định về 
biển số và kẻ chữ trên 
thành xe và cửa xe 

- Điều 38 khoản 7 điểm a 

Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy 
định. - - 200.000 ÷ 300.000 - Điều 38 khoản 3 điểm c 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 38 khoản 3 • a) Tự ý đục lại số khung; số máy; 
• c) Không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký 

xe; biển số xe theo quy định; 
• d) Vẽ quảng cáo trên xe không đúng quy định 

hoặc vượt quá 50% diện tích thành xe. 

- 
- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm c 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 38 khoản 3 điểm b Tẩy xoá hoặc sửa chữa giấy đăng ký xe, hồ sơ đăng 
ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc các loại giấy tờ 

- 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm c 
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Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

khác về phương tiện;  - Tịch thu hồ sơ đăng ký xe 
giả mạo; 

- Điều 38 khoản 7 điểm b 

- 2.000.000 ÷ 3.000.000 - Điều 38 khoản 5 Thuê, mượn linh kiện, phụ kiện của xe ô tô khi kiểm 
định - - Tạm giữ phương tiện 

trong thời hạn 30 ngày 
- Điều 7 khoản 5 điểm c 

- 3.000.000 ÷ 5.000.000 - Điều 38 khoản 6 điểm a 
- Điều 44 khoản 4 điểm n 

- Tạm giữ phương tiện 
trong thời hạn 30 ngày 

- Điều 7 khoản 5 điểm c 

Tự ý thay đổi tổng thành khung; tổng thành máy; hệ 
thống phanh; hệ thống truyền động; hệ thống chuyển 
động hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước 
của xe không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết 
kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
tự ý thay đổi tính năng sử dụng của xe; 

- TTGT 

- Buộc phải khôi phục lại 
hình dáng, kích thước hoặc 
tình trạng an toàn kỹ thuật 
ban đầu của xe, 

- Điều 38 khoản 7 điểm c 

Cản trở việc tiến hành kiểm tra, kiểm soát của người 
thi hành công vụ; - 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 42 khoản 1 điểm a 
 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 42 khoản 1 điểm b 
 

Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người 
thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm 
hành chính. 

- 

- Bị tịch thu số tiền, tài sản 
hoặc lợi ích vật chất khác; 
nếu người vi phạm là người 
điều khiển phương tiện thì 
còn bị tước quyền sử dụng 
giấy phép lái xe 90 (chín 
mươi) ngày 

- Điều 42 khoản 2 
 

 
Xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài vi phạm 
Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam với nước ngoài 
 

Lỗi vi phạm 

Lực lượng 
được xử 

phạt ngoài 
CSGT 

Mức phạt và các biện 
pháp bổ sung Điều khoản 

- 1.000.000 ÷ 2.000.000 - Điều 43 khoản 1 

- Bị tái xuất phương tiện 
khỏi Việt Nam; 

 

• a) Lưu hành phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam 
quá thời hạn quy định. 

• b) Hoạt động quá phạm vi được phép hoạt động; 
• c) Điều khiển phương tiện không có giấy phép 

liên vận; không có phù hiệu liên vận theo quy 
định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng; 

- 
- Bị bấm lỗ (trừ trường hợp 
lái xe sử dụng giấy phép lái 
xe do nước ngoài cấp có 
hiệu lực tại Việt Nam). 
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II. CÁC VĂN BẢN KHÁC 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 42/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 16 THÁNG 9 

NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH  VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI  
LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 
05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Theo đề nghị của Cục 
trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ pháp chế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên 
đường bộ". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 
17/2004/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải)  

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy định này quy định về tốc độ và khoảng cách giữa hai xe cơ giới các loại lưu hành trên đường bộ. 

Điều 2. Người lái xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về 
tốc độ và khoảng cách ghi trên các biển báo hiệu. Tại nơi không có biển báo, người lái xe phải tuân thủ các 
quy định cụ thể trong Quy định này. 

Điều 3. Người lái xe phải điều khiển xe chạy với tốc độ và khoảng cách phù hợp với điều kiện của đường, mật 
độ giao thông, thời tiết, phương tiện và sức khoẻ của mình. 

Điều 4. Nghiêm cấm người điều khiển xe chạy nối theo các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.  

II. TỐC ĐỘ CỦA XE CƠ GIỚI LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ 

Điều 5. Người lái xe phải giảm tốc độ đến mức không nguy hiểm (có thể dừng lại một cách an toàn) trong các 
trường hợp sau đây: 

1. Khi có báo hiệu hạn chế tốc độ, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường; 
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2. Khi tầm nhìn bị hạn chế; 

3. Khi qua nơi đường giao nhau; nơi đường bộ giao cắt đường sắt, đường vòng, đoạn đường gồ ghề, trơn 
trượt, cát bụi; 

4. Khi qua cầu, cống hẹp; khi lên gần đỉnh dốc, khi xuống dốc; 

5. Khi qua trường học, nơi tập trung đông người, nơi đông dân, nơi có nhà cửa gần đường, nơi đang thi công; 

6. Khi vượt đoàn người đi bộ; 

7. Khi có súc vật đi trên đường hoặc ở gần đường; 

8. Khi tránh xe chạy ngược chiều hoặc khi đã cho xe sau vượt; 

9. Khi đến gần bến xe điện, xe buýt có khách đang lên xuống; 

10. Khi gặp đoàn xe ưu tiên; 

11. Khi gặp xe quá tải, quá khổ đi ngược chiều trên đường không có dải phân cách ở giữa; 
12. Khi chuyển hướng xe. 

Điều 6. Khi đang điều khiển xe chạy trên đường, nếu không có chướng ngại phía trước hoặc các điều kiện bắt 
buộc hạn chế tốc độ thì người lái xe không được điều khiển phương tiện lưu hành chậm đến mức gây cản trở 
các phương tiện khác. 

Điều 7. Trên đường nội thành, nội thị, khi không có biển báo "Tốc độ tối đa cho phép", với điều kiện đường 
khô ráo và thời tiết bình thường, người lái xe không được điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ tối đa quy 
định tại Bảng 1. 

Bảng 1. Tốc độ tối đa cho phép phương tiện cơ giới đường bộ lưu hành trên đường nội thành, nội thị.  

Tốc độ tối đa (km/h) 
Loại phương tiện cơ giới đường bộ 

 Đường không có dải phân 
cách cố định 

Đường có dải phân cách cố
định 

Xe con, xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi. 45 50 

Xe mô tô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500 kg, xe 
ôtô chở người từ 10 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi. 35 40 

Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người 
trên 30 chỗ ngồi. 30 35 

Xe gắn máy, xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc, xe kéo xe 
khác. 

25 30 

Trong điều kiện thời tiết không bình thường (trời mưa, đường trơn ướt, sương mù) người lái xe phải điều 
khiển xe chạy với tốc độ phù hợp, thấp hơn so với tốc độ tối đa quy định tại Bảng 1. 

Điều 8. Trên đường ngoại thành, ngoại thị và đường ngoài đô thị, trừ đường cao tốc, khi không có biển báo 
"Tốc độ tối đa cho phép", với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, người lái xe không được điều 
khiển xe chạy vượt quá tốc độ tối đa quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2: Tốc độ tối đa cho phép phương tiện cơ giới đường bộ lưu hành trên đường ngoại thành, ngoại thị 
và đường ngoài đô thị 

Loại phương tiện Tốc độ tối đa (km/h) 
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Đường không có dải phân 
cách cố định 

Đường có dải phân cách cố 
định 

Xe con, xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi. 70 80 
Xe tải có tải trọng dưới 3.500 kg, xe ôtô chở người từ 10 
chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi. 60 70 

Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người 
trên 30 chỗ ngồi, xe mô tô 2-3 bánh 50 60 

Xe gắn máy, xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc, xe kéo xe 
khác. 40 50 

Trường hợp điều kiện thời tiết không bình thường (trời mưa, đường trơn ướt, sương mù), địa hình miền núi 
người lái xe phải điều khiển xe chạy với tốc độ phù hợp, thấp hơn tốc độ tối đa quy định tại Bảng 2. 

Điều 9. Tốc độ của xe cơ giới lưu hành trên Quốc lộ qua khu vực nội thành, nội thị:  

1. Trên các đoạn Quốc lộ qua nội thành, nội thị có quy mô thiết kế từ 4 làn xe cơ giới trở lên, có dải phân cách 
giữa, khi không có biển báo "Tốc độ tối đa cho phép", với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, 
người lái xe không được điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ tối đa quy định tại Bảng 3.  

Bảng 3. Tốc độ tối đa cho phép phương tiện cơ giới đường bộ lưu hành trên các đoạn quốc lộ qua nội 
thành, nội thị có quy mô thiết kế từ 4 làn xe cơ giới trở lên, có dải phân cách giữa. 

Loại phương tiện cơ giới đường bộ Tốc độ tối đa (km/h) 

Xe con, xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi. 60 

Xe tải có tải trọng dưới 3.500 kg, xe ôtô chở người từ 10 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi. 50 

Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi, xe mô tô 2-
3 bánh 

45 

Xe gắn máy, xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc, xe kéo xe khác. 40 

2. Trên các đoạn tuyến Quốc lộ theo địa giới hành chính nằm trong khu vực nội thành, nội thị nhưng thực tế 
chưa đô thị hoá, hai bên hành lang an toàn đường bộ thông thoáng, dân cư ven đường thưa thớt, tầm nhìn 
không bị che khuất hoặc các đoạn tuyến Quốc lộ đã xây dựng mới để tránh trung tâm các đô thị (sau đây gọi 
là tuyến tránh) được áp dụng tốc độ tối đa cho phép đối với đường ngoại thành, ngoại thị và đường ngoài đô 
thị quy định tại Bảng 2. Cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương căn cứ các điều kiện thực tế ở từng đô thị cụ thể để hướng dẫn đặt biển báo "Tốc độ tối đa 
cho phép" trên các đoạn tuyến Quốc lộ này (trừ tuyến tránh). 

Điều 10. ở nơi có biển báo "Tốc độ tối đa cho phép", trừ đường cao tốc mà số ghi trên biển báo lớn hơn tốc độ 
tối đa quy định tại Bảng 1 Điều 7, Bảng 2 Điều 8 và Bảng 3 Điều 9 Quy định này thì người lái xe chỉ được 
điều khiển phương tiện lưu hành với tốc độ tối đa quy định tại Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 nêu trên. 

Điều 11. Tốc độ lưu hành trên đường đối với các loại xe như máy kéo, xe công nông, xe lam, xe lôi, xe xích lô 
máy, xe ba gác máy và các loại xe khác hiện đang được phép hoạt động trong phạm vi địa phương do Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhưng không được vượt quá 30km/h. 

III. TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC XE CƠ GIỚI LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC 
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Điều 12. Khi điều khiển xe lưu hành trên đường cao tốc, người lái xe không được điều khiển phương tiện 
chạy vượt quá tốc độ tối đa cho phép và thấp dưới tốc độ tối thiểu quy định đối với từng đường, làn đường 
được ghi trên biển báo hoặc sơn kẻ trên mặt đường. 

Điều 13. Trên làn đường cao tốc, trừ làn nhập và làn tách dòng, người lái xe phải luôn duy trì khoảng cách an 
toàn với xe đang chạy phía trước. Khi mặt đường khô ráo thì khoảng cách an toàn ứng với tốc độ quy định tại 
Bảng 4. 

Bảng 4. Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện cơ giới đang lưu hành trên đường bộ  

Tốc độ lưu hành 
(km/h) 

Khoảng cách an toàn tối thiểu (m) 

 Đến 60 30 

Trên 60 đến 70 35 

Trên 70 đến 80 45 

Trên 80 đến 90 55 

Trên 90 đến 100 65 

Trên 100 đến 110 75 

Trên 110 đến 120 90 

Trường hợp điều kiện thời tiết không bình thường (trời mưa, đường trơn ướt, sương mù), thì người lái 
xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại 
Bảng 4 Điều này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Điều 14. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan quản lý đường bộ thực hiện Quy 
định này. 

Điều 15. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và lắp đặt đầy đủ các báo hiệu về 
tốc độ và khoảng cách, đặc biệt là biển báo hiệu bắt đầu "Khu đông dân cư" hoặc hết "Khu đông dân cư" theo 
quy định của Điều lệ Báo hiệu đường bộ. 

Điều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Giao thông 
vận tải, Sở Giao thông công chính và lực lượng kiểm soát giao thông phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận 
tải để xem xét, giải quyết. 

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Đào Đình Bình 
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Chương X: Kéo moóc. 
Tuandq: Vụ này chưa có ở Việt Nam nên chỉ giới thiệu một số hình ảnh thao tác để tham 

khảo. 

Lùi xe vào chỗ đỗ 

 
Rẽ trái  

 
Rẽ phải 
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