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V/v góp ý dự thảo Luật Bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Công an 

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ kèm theo Công văn số 1823/BCA-C08 ngày 01/6/2020 của Bộ Công an, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. 

2. Một số ý kiến tham gia cụ thể: 

2.1. Đối với dự thảo Tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ: 

Đề nghị điều chỉnh nội dung tại Phần I - Sự cần thiết ban hành luật: Dự thảo 

đã đưa ra một số luận cứ về cơ sở thực tiễn, trong đó có luận cứ số 8 (trang 4, 5) 

phản ánh những bất cập trong thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 

nhưng chủ yếu liên quan đến các quy định về đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ, trong khi mục đích xây dựng dự thảo Luật Bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong 

lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; giải quyết những nguyên 

nhân cơ bản, sâu xa của thực trạng tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông đường bộ, 

bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông,... Vì vậy 

đề nghị phải bổ sung thêm cho hoàn thiện hoặc bỏ luận cứ này. 

2.2. Đối với dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ: 

a) Tại Điều 3 (giải thích từ ngữ), đề nghị bổ sung thêm các khái niệm:  

- Bổ sung thêm khái niệm "các loại xe tương tự máy kéo” theo hướng: là 

phương tiện giao thông đường bộ, chạy bằng động cơ, có khối lượng bản thân lớn 

hơn 400kg, dùng để đào, xúc, ủi, nâng kéo, gạt, đẩy, vận chuyển hàng hóa, vật 

liệu...  

Lý do: trên thực tế các địa bàn, nhất là khu vực miền núi, nông thôn đang tồn 

tại hoạt động của dạng xe này (trước đây gọi là xe Công nông) có nguồn gốc xuất 

xứ từ nước ngoài, chạy bằng động cơ, có 1 trục 2 bánh xe được gắn với thùng hàng 

qua khớp nối, chủ yếu sử dụng để chở hàng hóa, vật liệu…, do chưa có văn bản 

pháp lý xác định loại xe gì nên rất khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát. 

 - Bổ sung, điều chỉnh khái niệm "Đường cao tốc là đường dành riêng cho xe 

cơ giới", đề nghị sửa lại là "Đường cao tốc là đường dành riêng cho một số loại xe 

cơ giới".  
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 Lý do: Để thống nhất với các khái niệm Phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô, máy kéo, rơ mooc hoặc sơ mi rơ 

mooc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn 

máy (kể cả xe máy điện)… Thống nhất với khoản 6, Điều 6 quy định các hành vi 

bị nghiêm cấm: "Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) các loại xe 

tương tự đi vào đường cao tốc". 

- Bổ sung thêm khái niệm "Người tham gia giao thông": là người điều khiển, 

sử dụng các loại thiết bị tự hành khác như: Pa - tanh, bàn trượt, xe thăng bằng 1 

bánh, 2 bánh…; đồng thời quy định bổ sung các thiết bị trên vào các điều luật khác 

để đảm bảo tính thống nhất. 

Lý do: trên thực tế tại các địa bàn đô thị xuất hiện tình trạng người sử dụng 

các thiết bị đi dưới lòng đường, trên hè phố với tốc độ cao tuy nhiên chưa có quy 

định pháp luật để điều chỉnh, trường hợp xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) sẽ gây 

khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định nguyên nhân, lỗi của các bên. 

- Bổ sung khái niệm thế nào là "vật cồng kềnh", "chở hàng vượt quá giới 

hạn kích thước"; quy định cụ thể về niên hạn sử dụng của xe ô tô, xe mô tô để tăng 

hiệu lực thực hiện và giảm thiểu ban hành thêm các văn bản giải thích, hướng dẫn 

dưới Luật. 

- Bổ sung thêm khái niệm "Tai nạn giao thông " theo hướng quy định cụ thể 

mức độ thiệt hại từ bao nhiêu % thương tật, sức khỏe, giá trị tài sản, vật chất thì 

được coi là tai nạn giao thông để tăng hiệu lực thực hiện và giảm thiểu các văn bản 

giải thích, hướng dẫn dưới Luật.   

- Bổ sung khái niệm " Mép đường" theo hướng quy định cụ thể phạm vi, giới 

hạn mép đường để thống nhất với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14 (... trường 

hợp không có hè phố, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ 

phải đi sát mép đường), quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 23 (... 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). 

Lý do: trên thực tế tình trạng người đi bộ dưới lòng đường khá phổ biến, tuy 

nhiên cách hiểu đi SÁT MÉP đường là phạm vi nào của phần đường xe chạy vẫn 

còn định tính, cần quy định cụ thể để thuận tiện trong công tác quản lý, kiểm soát, 

nhất là xác định lỗi trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. 

- Bổ sung khái niệm " Xe điện". Lý do: để xác định rõ là loại gì, xe chạy 

năng lượng điện, xe động cơ điện… nhằm cụ thể, làm rõ phương tiện "Xe điện" 

quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 19 (Khi xe điện đang chạy giữa đường).   

- Bổ sung khái niệm về "Hè phố" và mục đích sử dụng hè phố. Lý do là trên 

thực tế hiện nay việc quản lý, sử dụng và tham gia giao thông trên hè phố còn 

nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép hè phố, xe cơ giới đi, đỗ 

dừng trên hè phố còn diễn ra ở nhiều nơi, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng 

đến trật tự đô thị. 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung tại Điều 5 dự thảo - Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông:  
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 + Tại điểm b, khoản 1: Thay cụm từ "Những hành vi bị cấm" bằng cụm từ 

"Các hành vi bị nghiêm cấm". Lý do: thống nhất thuật ngữ sử dụng quy định tại 

Điều 6. 

+ Tại khoản 7: Bỏ từ "khác" trong cụm từ "….người lao động khác thuộc 

thẩm quyền quản lý".  

+ Cần hệ thống trọng tâm để không trùng chéo nội dung quy định tại khoản 

3, Điều 82 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung tại Điều 6 - Các hành vi bị 

nghiêm cấm: Bổ sung thêm hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều 

khiển xe tham gia giao thông". Lý do: trên thực tế hành vi vi phạm này xảy ra khá 

phổ biến, nhiều trường hợp chủ phương tiện (bố, mẹ, anh, chị…) mặc dù biết con, 

em mình hoặc người khác không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô, mô tô như: chưa 

đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia, ma túy… 

nhưng vẫn giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông 

hoặc không can ngăn dẫn đến gây tai nạn giao thông. 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 10 - Biển báo hiệu giao thông: Bổ sung 

thêm nội dung hiệu lực của biển báo hiệu " tính từ vị trí đặt biển đến nơi đường 

giao nhau hoặc nơi đặt biển báo hết hiệu lực". 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 13 - Quy tắc chung:  

Tại khoản 3, thay cụm từ "khi tham gia giao thông bằng cụm từ “khi xe đang 

di chuyển". Sửa lại là "Người điều khiển và người được chở trên xe ô tô phải thắt 

dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi xe đang di chuyển". 

Lý do: hoạt động tham gia giao thông bao gồm cả các hoạt động khi xe di 

chuyển, xe đỗ, dừng, nghỉ, qua cầu phà… do đó quy định phải thắt dây đai an toàn 

khi xe đang di chuyển là phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 17 - Người điều khiển, người ngồi trên xe 

mô tô, xe gắn máy…: Bổ sung thêm vào điểm đ, khoản 3 các hành vi "điều khiển 

xe đi bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng trên đường bộ". 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 19 - Vượt xe và nhường đường cho xe xin 

vượt: Bổ sung khoản 6 cụm từ "chiếu xa, đèn tín hiệu chuyển làn phía định vượt". 

Sửa lại là: "Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn chiếu xa, đèn tín hiệu chuyển 

làn phía định vượt hoặc còi".  Lý do: để các phương tiện bị vượt, đi sau hoặc 

ngược chiều biết ý định vượt xe, đảm bảo an toàn. 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 20 - Chuyển hướng xe:  

+ Bổ sung vào khoản 1 cụm từ " 5 giây trước khi chuyển hướng". Sửa lại là: 

"Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín 

hiệu báo hướng rẽ 5 giây trước khi chuyển hướng". 

Lý do: nhiều trường hợp chuyển hướng đột ngột, phương tiện cùng chiều 

hoặc ngược chiều không kịp xử lý dẫn đến tai nạn. Việc quy định có tín hiệu 5 giây 

trước khi chuyển hướng giúp cho người điều khiển phương tiện khác đủ thời gian 

nhận biết, phản xạ, xử lý tình huống đảm bảo an toàn. 
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+ Điều chỉnh khoản 4 cụm từ " người điều khiển giao thông" thay cho cụm 

từ " Cảnh sát giao thông". Sửa lại là: "… trên đường một chiều, trừ khi có sự chỉ 

huy, điều khiển của người điều khiển giao thông". Lý do: trong nhiều thời điểm 

cụ thể, do yêu cầu thực tiễn, công tác chỉ huy điều khiển giao thông cần phải huy 

động thêm các lực lượng khác như Cảnh sát khác, Công an xã, phường, thị trấn, 

lực lượng đoàn viên… 

- Đề nghị chỉnh sửa bổ sung đối với Điều 23 - Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ:  

+ Bổ sung nội dung: Không được dừng, đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng, đỗ xe. 

+ Bổ sung vào điểm d khoản 4 cụm từ "trên đoạn đường hẹp, đường 2 chiều 

có từ 2 làn xe trở xuống". Sửa lại là " Song song với một xe khác đang dừng, đỗ 

trên đoạn đường hẹp, đường hỗn hợp có từ 2 làn xe trở xuống". 

Lý do: phù hợp với thực tế nhiều đoạn đường rộng có nhiều làn (trên 02 làn) 

xe việc đỗ xe song song không gây cản trở giao thông. 

 - Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Điều 30 - Đi trên đoạn đường bộ giao nhau 

cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt:  

Điều chỉnh khoản 2: Thay cụm từ "rào chắn" bằng "giàn chắn" và bổ sung 

thêm cụm từ "Cần chắn". Lý do: để thống nhất với các thuật ngữ đang sử dụng quy 

định tai các văn bản quy phạm pháp luật khác (Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT, 

ngày 14/5/2018 của Bộ giao thông vận tải). 

- Tại Điều 58. Tuổi, sức khỏe của người lái xe: đề nghị bổ sung thêm quy 

định về giấy phép hạng A0 cho người lái xe gắn máy (kể cả xe điện) có dung tích 

xy lanh dưới 50 cm3 hoặc có công suất công tơ điện không vượt quá 04 kw.  Lý do: 

để thống nhất giữa các văn bản luật khác (Luật Giao thông đường bộ). 

- Tại Điều 62 - Điểm giấy phép lái xe:  

+ Đề nghị bổ sung vào khoản 1 cụm từ " Trường hợp sau 1 năm kể từ thời 

điểm bị trừ điểm gần nhất, người điều khiển phương tiện không vi phạm pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông thì được khôi phục lại số điểm đã bị trừ trên giấy 

phép lái xe trước đó".  

Lý do: để thống nhất với quy định tại Điều 7, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.  

+ Điều chỉnh nội dung khoản 2 theo hướng: bỏ quy định về học và thi sát 

hạch để cấp lại giấy phép lái xe và thay bằng biện pháp khác như: lần thứ nhất trừ 

hết điểm tước giấy phép lái xe 6 tháng, lần thứ hai trừ hết điểm tước giấy phép lái 

xe 12 tháng, các lần tiếp theo tăng thời hạn tước giấy phép lái xe theo lũy kế. 

Lý do: Qua nghiên cứu quy định về trừ điểm giấy phép lái xe tại Điều 77 của 

dự thảo, những lỗi quy định phải trừ điểm là những lỗi mà người lái xe thường mắc 

phải, có thể bị trừ hết điểm chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng. Nếu quy định về học và 

thi sát hạch để cấp lại giấy phép lái xe sẽ làm cho người lái xe phải đi lại nhiều lần, 

thậm chí phải thi lại nhiều lần; đồng thời, các địa phương phải thành lập các cơ sở, 

trung tâm sát hạch, phân công cán bộ kiểm tra, sát hạch nên sẽ tốn kém, trong khi 

đó tính răn đe, giáo dục cao chưa có căn cứ khẳng định (trước đây thực hiện Thông 
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tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Công an, Bộ 

Giao thông vận tải, các trường hợp bị tước giấy phép lái xe 60 ngày trước khi trả 

giấy phép phải kiểm tra lại lý thuyết, đạt yêu cầu mới trả cho lái xe, nhưng qua 

thực tế việc thực hiện còn mang tính hình thức, kém hiệu quả). Mặt khác, việc học 

và thi sát hạch lại có thể mang tính hình thức, dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực trong 

triển khai thực hiện. 

- Tại Điều 77 - Xử phạt vi phạm về trật tự, an toàn gia thông đường bộ: Bổ 

sung Khoản 3 cụm từ "cân tải trọng xe cơ giới và các thiết bị khác". Sửa lại là: "… 

được sử dụng các thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình, cân tải 

trọng xe cơ giới và các thiết bị khác của tổ chức, cá nhân cung cấp để làm căn cứ 

xác minh, phát hiện hành vi vi phạm về trật tự, an toàn gia thông đường bộ". 

Lý do: mở rộng nguồn căn cứ xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả phong trào 

toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn gia thông, tạo điều kiện thuận 

lợi cho lực lượng Cảnh sat giao thông thực thi nhiệm vụ trong điều kiện còn khó 

khăn, hạn chế về trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công an xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng, Cục C08 Bộ Công an; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KT, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

  

 

Hồ Tiến Thiệu 
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