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MỤC LỤC 
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Câu 14: Hành vi không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   1 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

I. XỬ PHẠT NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN XE Ô TÔ VÀ 

CÁC LOẠI XE TƢƠNG TỰ Ô TÔ VI PHẠM QUY 

TẮC GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

Câu 1: Hành vi chuyển hƣớng không nhƣờng 

đƣờng cho: Các xe đi ngƣợc chiều; ngƣời đi bộ, xe lăn 

của ngƣời khuyết tật đang qua đƣờng tại nơi không có 

vạch kẻ đƣờng cho ngƣời đi bộ bị xử phạt vi phạm hành 

chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 

400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành 

vi chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược 

chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua 

đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ. 

Câu 2: Hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn 

các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần 

đƣờng xe chạy, trừ trƣờng hợp các xe khác đi cùng chiều 

chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt vi phạm hành chính 

nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

2 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe chạy 

tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về 

bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi 

cùng chiều chạy quá tốc độ quy định. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn 

giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 

tháng đến 04 tháng. 

Câu 3: Hành vi dừng xe, đỗ xe trên phần đƣờng xe 

chạy ở đoạn đƣờng ngoài đô thị nơi có lề đƣờng rộng; 

dừng xe, đỗ xe không sát mép đƣờng phía bên phải theo 

chiều đi ở nơi đƣờng có lề đƣờng hẹp hoặc không có lề 

đƣờng; dừng xe, đỗ xe ngƣợc với chiều lƣu thông của làn 

đƣờng; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa 

hai phần đƣờng xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn 

bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn 

bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   3 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi 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 ngược với chiều lưu thông của 

làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa 

hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; 

mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn 

giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 

tháng đến 04 tháng. 

Câu 4: Hành vi không thắt dây an toàn khi điều 

khiển xe chạy trên đƣờng; chở ngƣời trên xe ô tô không 

thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe 

đang chạy bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm p, q khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

4 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau: không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy 

trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn 

(tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. 

Câu 5: Hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động 

khi đang điều khiển xe chạy trên đƣờng bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi dùng tay sử dụng 

điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   5 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 6: Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn 

tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn 

của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao 

thông bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a, b khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao 

thông; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người 

điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

6 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 7: Hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy 

định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt vi phạm hành 

chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm i khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe 

chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 

Câu 8: Hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhƣng chƣa vƣợt quá 

50 miligam/100 mililít máu hoặc chƣa vƣợt quá 0,25 

miligam/1 lít khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm c khoản 6 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   7 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên 

đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng 

chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt 

quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. 

Câu 9: Hành vi gây tai nạn giao thông không dừng 

lại, không giữ nguyên hiện trƣờng, bỏ trốn không đến 

trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia 

cấp cứu ngƣời bị nạn bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm b khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

 Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi gây tai nạn giao 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

8 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

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. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng. 

Câu 10: Hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vƣợt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vƣợt quá 0,4 miligam/1 lít 

khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường 

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   9 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 11: Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra 

về nồng độ cồn của ngƣời thi hành công vụ bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm b khoản 10 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi không chấp hành 

yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. 

II. XỬ PHẠT NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, 

XE GẮN MÁY (KỂ CẢ XE MÁY ĐIỆN), CÁC LOẠI 

XE TƢƠNG TỰ XE MÔ TÔ VÀ CÁC LOẠI XE 

TƢƠNG TỰ XE GẮN MÁY VI PHẠM QUY TẮC 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

Câu 12: Hành vi không có báo hiệu xin vƣợt trƣớc 

khi vƣợt bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

10 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Trả lời: 

Tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi không có báo hiệu xin 

vượt trước khi vượt. 

Câu 13: Hành vi chở ngƣời ngồi trên xe sử dụng ô 

(dù) bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi chở người ngồi trên 

xe sử dụng ô (dù). 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   11 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 14: Hành vi không đội “mũ bảo hiểm cho 

ngƣời đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho 

ngƣời đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách 

khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đƣờng bộ và 

chở ngƣời ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho 

ngƣời đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho 

ngƣời đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, 

trừ trƣờng hợp chở ngƣời bệnh đi cấp cứu, trẻ em dƣới 

06 tuổi, áp giải ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật bị xử 

phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm i, k Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau: không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe 

tham gia giao thông trên đường bộ và chở người ngồi trên 

xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 

hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 

không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

12 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có 

hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 15: Hành vi chở theo 03 ngƣời trên xe trở lên 

bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi chở theo 03 người 

trên xe trở lên. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 

Câu 16: Hành vi bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục 

trong đô thị, khu đông dân cƣ, trừ các xe ƣu tiên đang đi 

làm nhiệm vụ theo quy định bị xử phạt vi phạm hành 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   13 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi bấm còi, rú ga (nẹt 

pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên 

đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 

Câu 17: Người đang điều khiển xe hoặc chở người 

ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt 

súc vật, mang vác vật cồng kềnh; chở người đứng trên 

yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa 

trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe kéo 

theo xe khác, vật khác bị xử phạt vi phạm hành chính 

như thế nào? 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

14 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Trả lời: 

Tại điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, 

kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật 

cồng kềnh; chở người đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi 

trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy 

định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 

Câu 18: Hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy 

định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt vi phạm hành 

chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   15 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe chạy 

quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. 

Câu 19: Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của 

đèn tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh, 

hƣớng dẫn của ngƣời điều khiển giao thông hoặc ngƣời 

kiểm soát giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm e, g khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi sau: 

không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 

không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển 

giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

16 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 

Câu 20: Ngƣời đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), 

điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ 

thính bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm h khoản 4 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết 

bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 

+ Thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao 

thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng 

đến 04 tháng. 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   17 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 21: Hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhƣng chƣa vƣợt quá 

50 miligam/100 mililít máu hoặc chƣa vƣợt quá 0,25 

miligam/1 lít khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên 

đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng 

chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt 

quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau:Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. 

Câu 22: hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh 

võng trên đƣờng bộ trong, ngoài đô thị bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhƣ thế nào? 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

18 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Trả lời: 

Tại điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe lạng 

lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Tái phạm 

hoặc vi phạm nhiều lần hành vi trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu 

phương tiện. 

Câu 23: hành vi gây tai nạn giao thông không dừng 

lại, không giữ nguyên hiện trƣờng, bỏ trốn không đến 

trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia 

cấp cứu ngƣời bị nạn bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
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Sở Tư pháp – Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng 

Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính   19 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi gây 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. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau: Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng. 

Câu 24: hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vƣợt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vƣợt quá 0,4 miligam/1 lít 

khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm e khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên 

đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
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20 Hỏi – đáp Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít 

khí thở. 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện 

hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

sau:Thực hiện hành vi vi phạm trên thì bị tước quyền sử 

dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. 

III. XỬ PHẠT NGƢỜI ĐIỀU KHIỂN XE ĐẠP, XE 

ĐẠP MÁY (KỂ CẢ XE ĐẠP ĐIỆN), NGƢỜI ĐIỀU 

KHIỂN XE THÔ SƠ KHÁC VI PHẠM QUY TẮC 

GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 

Câu 25: Hành vi không đi bên phải theo chiều đi 

của mình, đi không đúng phần đƣờng quy định; Dừng xe 

đột ngột; chuyển hƣớng không báo hiệu trƣớc bị xử phạt 

vi phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a, b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau: không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi 

không đúng phần đường quy định; dừng xe đột ngột; chuyển 

hướng không báo hiệu trước. 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 26: hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lƣu 

động trên đƣờng, gây cản trở giao thông bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm m khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi dùng xe đẩy làm quầy 

hàng lưu động trên đường, gây cản trở giao thông. 

Câu 27: hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn 

của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao 

thông; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao 

thông bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm b, đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm sau: không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông; 

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 

Câu 28: Ngƣời điều khiển xe đạp máy (kể cả xe đạp 

điện) không đội “mũ bảo hiểm cho ngƣời đi mô tô, xe 

máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho ngƣời đi mô tô, xe 

máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao 

thông trên đƣờng bộ bị xử phạt vi phạm hành chính nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm đ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

người điều khiển xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) không đội 

“mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng 

quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. 

Câu 29: Hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vƣợt quá 50 miligam 

đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vƣợt quá 0,25 

miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị xử phạt vi phạm 

hành chính nhƣ thế nào? 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Trả lời: 

Tại điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe trên 

đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 

0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 

Câu 30: Hành vi điều khiển xe trên đƣờng mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vƣợt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vƣợt quá 0,4 miligam/1 lít 

khí thở và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ 

cồn của ngƣời thi hành công vụ bị xử phạt vi phạm hành 

chính nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm c, d Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định như sau: 

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với 

người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

sau: điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt 

quá 0,4 miligam/1 lít khí thở và không chấp hành yêu cầu kiểm 

tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. 

IV. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƢỜNG SẮT 

Câu 31. Trực ban chạy tàu ga, gác ghi, gác đƣờng 

ngang, gác cầu chung, gác hầm, tuần cầu, tuần đƣờng, 

tuần hầm không đón, tiễn tàu hoặc tác nghiệp đón, tiễn 

tàu không đúng quy định thì bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định: 

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với 

trực ban chạy tàu ga, gác ghi, gác đường ngang, gác cầu 

chung, gác hầm, tuần cầu, tuần đường, tuần hầm không đón, 

tiễn tàu hoặc tác nghiệp đón, tiễn tàu không đúng quy định 

trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3, 

khoản 4 Điều này. 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 32. Nhân viên gác đƣờng ngang, cầu chung 

không điều hành giao thông khi chắn bị hỏng, đèn tín 

hiệu không hoạt động hoặc báo hiệu sai quy định thì bị 

xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt thì: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với nhân viên gác đường ngang, cầu 

chung không điều hành giao thông khi chắn bị hỏng, đèn tín 

hiệu không hoạt động hoặc báo hiệu sai quy định. 

Câu 33. Các hành vi vi phạm quy định về quy tắc 

giao thông tại đƣờng ngang, cầu chung, hầm đƣờng sắt 

bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 47 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

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

quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quy tắc 

giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt cụ 

thể như sau: 

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với 

người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

đang dịch chuyển hoặc đã đóng; vượt qua đường ngang khi 

đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của 

biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên 

gác đường ngang, cầu chung, hầm khi đi qua đường ngang, 

cầu chung, hầm. 

2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với 

người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe 

thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, 

vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. 

3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 

người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe 

thô sơ dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, 

cầu chung; vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn 

đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ 

đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân 

viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, 

cầu chung. 

4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), 

các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn 

máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu 

chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo 

hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung. 

5. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự 

xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn 

đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ 

đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân 

viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, 

cầu chung. 

6. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, 

máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ xe quay đầu xe 

trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung; không chấp 

hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường 

khi đi qua đường ngang, cầu chung. 

7. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối 

với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt 

rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; 

vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không 

chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, 

cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 

8. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt 

rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; 

vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không 

chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, 

cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

9. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối 

với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi 

phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường 

ngang, cầu chung; 

b) Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương 

tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới 

hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức 

quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp 

bảo đảm an toàn. 

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương 

tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, khoản 

7, khoản 8, khoản 9 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử 

phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều 

khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi 

điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng. 

11. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người 

điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 9 Điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi 

do vi phạm hành chính gây ra. 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 34. Cá nhân biết tai nạn giao thông xảy ra trên 

đƣờng sắt, phát hiện hành vi, sự cố có khả năng gây cản 

trở, mất an toàn giao thông vận tải đƣờng sắt mà không 

thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho nhà ga, 

đơn vị đƣờng sắt, chính quyền địa phƣơng hoặc cơ quan 

công an nơi gần nhất thì bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 

đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân biết tai nạn giao 

thông xảy ra trên đường sắt, phát hiện hành vi, sự cố có khả 

năng gây cản trở, mất an toàn giao thông vận tải đường sắt 

mà không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho nhà 

ga, đơn vị đường sắt, chính quyền địa phương hoặc cơ quan 

công an nơi gần nhất 

Câu 35. Những hành vi nào vi phạm quy định về 

bảo đảm an toàn giao thông đƣờng sắt bị xử phạt tiền từ 

300.000 đồng đến 500.000 đồng? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

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

đường bộ và đường sắt thì phạt tiền từ 300.000 đồng đến 

500.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên đường 

sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt, trừ nhân viên 

đường sắt, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ; 

b) Vượt tường rào, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt 

với khu vực xung quanh; 

c) Để súc vật đi qua đường sắt không đúng quy định 

hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người 

điều khiển; 

d) Đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hành vi khác trên nóc toa 

xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai 

bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; 

mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và vật khác ra 

ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường 

sắt, lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ; 

đ) Phơi rơm, rạ, nông sản, để các vật phẩm khác trên 

đường sắt hoặc các công trình đường sắt khác; 

e) Để rơi vãi đất, cát, các loại vật tư, vật liệu khác lên 

đường sắt. 

Câu 36. Những hành vi nào vi phạm quy định về 

bảo đảm an toàn giao thông đƣờng sắt bị xử phạt tiền từ 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng? 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Trả lời: 

Tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây: 

a) Neo đậu phương tiện vận tải thủy, bè, mảng hoặc 

các vật thể khác trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt; 

b) Để phương tiện giao thông đường bộ, thiết bị, vật liệu, 

hàng hóa vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt, trừ 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

Câu 37. Cá nhân đổ, để rác thải sinh hoạt lên đƣờng 

sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đƣờng 

sắt thì bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 

đồng đối với cá nhân đổ, để rác thải sinh hoạt lên đường sắt 

hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt. 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Câu 38. Tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ công 

trình đƣờng sắt thì bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 51 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định: 

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đổ, để chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt hoặc xả 

chất thải không bảo đảm vệ sinh môi trường lên đường sắt; 

b) Đổ trái phép đất, đá, vật liệu khác lên đường sắt 

hoặc để rơi đất, đá, vật liệu khác từ trên tàu xuống đường sắt 

trong quá trình vận chuyển; 

c) Để chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công 

trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; 

d) Làm che lấp tín hiệu giao thông đường sắt; 

đ) Làm hư hỏng hoặc làm mất tác dụng của hệ thống 

thoát nước công trình đường sắt; 

e) Đặt tấm đan bê tông, gỗ, sắt thép, các vật liệu khác 

trái phép trong lòng đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ 

công trình đường sắt; 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

g) Bơm, xả nước hoặc các chất lỏng khác làm ngập nền 

đường sắt, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của hệ thống 

thoát nước đường sắt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng, an 

toàn công trình đường sắt. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đào, lấy, san, lấp đất, đá hoặc các vật liệu khác trái 

phép trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang 

an toàn giao thông đường sắt; 

b) Làm hỏng, tháo dỡ trái phép tường rào, hàng rào 

ngăn cách giữa đường sắt với khu vực xung quanh; làm sai 

lệch vị trí hoặc phá, dỡ trái phép mốc chỉ giới ga đường sắt, 

mốc giới đất dành cho đường sắt, hàng rào dùng để đóng lối 

đi tự mở, cọc dùng để thu hẹp lối đi tự mở; 

c) Làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch biển hiệu, mốc 

hiệu, tín hiệu của công trình đường sắt. 

Câu 39. Hành vi dựng lều, quán trái phép trong phạm 

vi đất dành cho đường sắt thì bị xử phạt như thế nào? 

 Trả lời: 

 Tại điểm b, khoản 3 Điều 53 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt quy định: 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 

tổ chức có hành vi dựng lều, quán trái phép trong phạm vi 

đất dành cho đường sắt. 

Câu 40. Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân, từ 

600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức khi vi 

phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất 

dành cho đƣờng sắt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt quy định quy định: 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 

đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang an toàn 

giao thông đường sắt đô thị; trồng cây cao trên 1,5 m hoặc 

trồng cây dưới 1,5 m nhưng ảnh hưởng đến an toàn, ổn định 

công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt trong quá 

trình khai thác hoặc trồng cây che khuất tầm nhìn của người 

tham gia giao thông trong phạm vi hành lang an toàn giao 

thông đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng; 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

b) Chăn thả súc vật, mua bán hàng hóa, họp chợ trên 

đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành 

lang an toàn giao thông đường sắt. 

Câu 41. Hành vi vƣợt rào chắn đƣờng ngang khi 

chắn đang dịch chuyển của ngƣời điều khiển máy kéo, xe 

máy chuyên dùng, xe ô tô, các loại xe tƣơng tự xe ô tô bị 

xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 47 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt quy định: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối 

với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt 

rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển; vượt 

đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành 

hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang khi đi 

qua đường ngang, cầu chung. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô 

vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển; vượt 

đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu 

lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang khi đi qua 

đường ngang. 
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 trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện 

thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt 

bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều 

khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi 

điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Câu 42. Các hành vi vi phạm quy định khác có liên 

quan đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đƣờng sắt 

thì bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Tại Điều 73 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy 

định như sau: 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với 

cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Bán hàng rong trên tàu, dưới ga; 

b) Không chấp hành nội quy đi tàu; 

c) Ném đất, đá hoặc vật khác từ trên tàu xuống. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Gây mất trật tự, an toàn trên tàu, dưới ga; 
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trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

b) Đổ, để rác thải sinh hoạt lên phương tiện giao thông 

đường sắt; 

c) Mang theo động vật có dịch bệnh vào ga, lên tàu; 

d) Mang chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm 

vào ga, lên tàu trái quy định; 

đ) Mang theo động vật sống lên tàu trái quy định; 

e) Mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt đô 

thị; mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt quốc gia 

trái quy định. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với cá nhân thực hiện hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc 

các vật thể khác vào tàu. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với cá nhân thực hiện hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của 

hành khách, nhân viên đường sắt đang thi hành nhiệm vụ. 

5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân 

thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d, điểm 

đ, điểm e khoản 2 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp 

khắc phục hậu quả: Buộc đưa động vật có dịch bệnh, thi hài, 

hài cốt, chất dễ cháy, dễ nổ, vũ khí, hàng nguy hiểm, động 

vật sống xuống tàu (tại ga đến gần nhất trong trường hợp tàu 

đang chạy), ra ga để xử lý theo quy định./.  
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Chịu trách nhiệm xuất bản 

VÕ THỊ NHƢ HOA 

 

 

 

 

Chịu trách nhiệm nội dung 

LÊ THỊ XUÂN NGA 

 

 

 

 

 

Biên soạn 

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 

ĐÀO THỊ PHƢỚC HẠNH 

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 

 

 

 

 

 

Theo dõi bản in 

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 

 

In ............ cuốn, khổ 14,5x20,5cm. 

Tại Công ty TNHH In Trùng Khoa. 

ĐC: 118 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

Theo Giấy phép xuất bản số: ............/GP-STTTT cấp ngày ..../ ..../20..... 

In xong và nộp lưu chiểu năm ......... 
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