
Quy định dành cho người đi xe đạp  

Hành vi đi vào đường 
hoặc nơi cấm xe đạp lưu 
thông 

 " Say rượu "  có 
nghĩa là đang ở trong 
tình trạng nguy hiểm 
không thể  điểu khiển 
xe một cách an toàn 
do ảnh hưởng cồn. 

Hành vi đi xe đạp 
không có thiết bị 
phanh hay phanh 
bị hỏng 

Hành vi không 
đảm bảo tốc 
độ an toàn hay 
cản trở xe đi lại 
tại vòng xoay 

Hành vi đi xe đạp với tốc độ nhanh 
gây nguy hiểm đến người đi bộ khi 
lưu thông ở  phần đường bên cạnh 
vỉa hè 

Hành vi đi vào 
phần đường 
ray xe điện khi 
còi cảnh báo 
vang lên hoặc 
thanh chắn xe 
điện  đã hạ 
xuống 

Trong trường hợp 
người điều khiển  
xe đạp rẽ phải tại 
ngã tư mà có hành 
vi cản trở xe đi 
thẳng hoặc rẽ trái 

Vi phạm điều7 Vi phạm điều 8 Vi phạm điều 9 

Vi phạm điều  17 Vi phạm điều 17-2 Vi phạm điều 33 

VI phạm điều 36 Vi phạm điều 37 Vi phạm điều 38 

Vi phạm  điều 43 Vi phạm điều 63-4 Vi phạm điều  63-9 

Vi phạm điều 65 Vi phạm  điều 70 

Hành vi không đi chậm khi 
đi trên vỉa hè, vân vân.. 
Gây nguy hiểm đến  
người đi bộ, v.v. 

Hành vi lưu thông bên phải  phần đường dành 
cho xe ô tô hoặc đi bên phải phần đường bên 
cạnh vỉa hè 

Hành vi đi xe không nắm tay lái hoặc 
phanh, đi xe với tốc độ nguy hiểm  
hoặc đi xe một cách nguy hiểm 

Hành vi cản trở xe đi từ bên trái đến hoặc xe 
đi đường ưu tiên khi lưu thông tại ngã tư 
không có đèn giao thông 

Ngã tư không có  đèn Đường ưu tiên 

Hành vi không đi chậm hoặc 
không chú ý người đi bộ khi 
tham gia giao thông trên 
đường cho phép lưu thông 
cùng với người đi bộ. 

※ Nếu bạn gây  ra vụ  

       tai nạn khi vừa đi xe vừa xem điện thoại di động,        

       hoặc vừa đi xe vừa che ô thì có khả năng bị coi là     

       hành vi như trên. 

                               

5 nguyên 

tắc dành 

cho người 

Dù là tai nạn giao thông do xe đạp , nhưng  có khi người  lái  xe đạp phải chịu  trách  nhiệm  bồi  thường  số tiền rất lớn, nên hãy gia nhập bảo hiểm để bồi thường với 

1. Xe đạp tren nguyên tắc phải đi đường dành cho xe. 

2. Phải đi bên trái của đường. 

3.Khi đi đường vào vỉa hè dành cho người đi bộ, xe 

đạp không được cản trở người đi bộ , phải đi rất chậm 

và đi đường phía đường xe chạy. 

4. Phải tuân theo luật giao thông  

○Không được lái xe khi say rượu.   

○Không được chở đôi 
○không được đi song song , trừ nhũng nơi có bảng cho phép 

đi song song  

○Phải bật đèn trước khi chạy vào buổi tối. 
○Phải tuân theo đèn giao thông . Khi đi vào các giao điểm, 

nhất định phải dừng lại và nhìn xunh quanh để cho an toàn.  


