
Bộ Giao Thông và Đường Lộ

Tăng hình phạt đối với các hành vi vi 
phạm luật lái xe gây nhiều nguy hiểm

Nội dung tờ thông tin
Bộ Giao Thông và Đường Lộ đã viết tờ thông tin này. Từ ‘we 
- chúng tôi’ hoặc ‘us - chúng tôi’ có nghĩa là Bộ Giao Thông và 
Đường Lộ.

Tờ thông tin này đề cập đến việc tăng hình phạt nếu quý vị:

• lái xe vượt quá giới hạn quy định về tốc độ
• không dừng lại ở đèn đỏ
• hoặc hành khách trên xe của quý vị không thắt dây an toàn.

Hình phạt
Hình phạt là tiền phạt hoặc điểm trừ trong bằng lái xe. Quý vị 
sẽ bị điểm trừ trong bằng lái xe của mình nếu không tuân theo 
các quy tắc đường lộ.

Nếu quý vị có bằng L hoặc P và bị trừ từ 4 điểm trở lên, quý vị 
sẽ phải chờ một khoảng thời gian để được phép lái xe trở lại. 
Ví dụ: 3 tháng.

Nếu quý vị có Bằng Lái xe Mở (Open driver licence) và bị trừ 12 
điểm trở lên trong bằng lái của mình, quý vị sẽ phải chờ một 
khoảng thời gian để được phép lái xe trở lại. Ví dụ: 3 tháng.

Hình phạt sẽ tăng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Chúng tôi muốn quý vị lái xe an toàn. Có quá nhiều người tử 
vong trên đường lộ khi họ lái xe một cách nguy hiểm.

Hình phạt mới dành cho tốc độ
Nếu lái xe vượt quá giới hạn quy định về tốc độ, quý vị có thể bị 
phạt. Quý vị càng chạy mau, hình phạt sẽ càng nhiều.

Chạy quá tốc độ Hình phạt
1 đến 10km mỗi giờ 287 đô la Úc và bị 1 điểm trừ
11 đến 20km mỗi giờ 431 đô la Úc và bị 3 điểm trừ
21 đến 30km mỗi giờ 646 đô la Úc và 4 điểm trừ
31 đến 40km mỗi giờ 1078 đô la Úc và 6 điểm trừ

Hơn 40km mỗi giờ 1653 đô la Úc và 8 điểm trừ và quý 
vị không thể lái xe trong 6 tháng

Trừ điểm gấp đôi trong bằng lái xe của quý vị nếu quý vị chạy 
hơn tốc độ quy định từ 21km mỗi giờ trở lên và nếu quý vị vi 
phạm luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng.

Ví dụ: nếu quý vị lái xe vượt quá giới hạn quy định về tốc độ từ 
21km đến 30km mỗi giờ, quý vị sẽ:

• bị phạt 646 đô la Úc
• bị trừ 12 điểm trong bằng lái xe.

12 điểm trừ này được chia thành:

• 4 điểm trừ lần đầu tiên, cộng với
• 4 điểm trừ lần thứ hai, cộng với
• 4 điểm trừ khi quý vị vi phạm luật 2 lần trong 12 tháng.

Hình phạt mới dành cho đèn đỏ
Nếu không dừng lại ở đèn đỏ, quý vị có thể bị phạt đến 575 
đô la Úc và bị trừ 3 điểm trong bằng lái.

Hình phạt mới dành cho thắt dây 
an toàn

Quý vị có thể bị phạt đến 1078 đô la Úc và bị trừ 4 điểm trong 
bằng lái xe của mình khi quý vị không thắt dây an toàn hoặc 
không thắt dây an toàn đúng cách.

Tài xế lái xe có thể bị hình phạt tương tự nếu những hành 
khách khác trên xe không thắt dây an toàn hoặc không có ghế 
trẻ em được lắp đặt đúng cách. Ghế trẻ em là ghế có dây đai 
để giữ trẻ sơ sinh và trẻ em được an toàn khi ngồi trong xe hơi.

Quý vị sẽ bị phạt gấp đôi điểm trừ nếu vi phạm luật từ 2 lần trở 
lên trong 12 tháng.
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Cách thắt dây an toàn đúng cách
• thấp trên hông
• qua vai
• trên ngực và bụng.

Nếu quý vị không thể thắt dây an 
toàn, hãy gọi cho chúng tôi theo số 
13 23 80 để hỏi về việc miễn trừ 
thắt dây an toàn. Miễn trừ thắt dây 
an toàn là khi bác sĩ nói rằng quý 
vị không cần phải thắt dây an toàn. 
Chúng tôi cần phải đồng ý.

Nếu quý vị vi phạm luật thì sao?
Quý vị có thể bị cảnh sát hoặc máy camera bắt được nếu vi 
phạm luật trên đường lộ. Quý vị sẽ nhận được thông báo vi 
phạm. Thông báo vi phạm là một hóa đơn, trong đó có ghi số 
tiền phạt, số điểm trừ vào bằng lái xe của quý vị và cách trả tiền 
phạt.

Nếu quý vị túng quẫn và không thể trả số tiền phạt, quý vị có 
thể trả từng phần cho đến khi số tiền phạt được trả hết hoặc 
quý vị có thể hỏi SPER về các cách trả tiền phạt. SPER là 
Phòng Thực Thi Hình Phạt của Tiểu bang (State Penalties 
Enforcement Register). Đây là một văn phòng của chính phủ 
Queensland. Quý vị có thể gọi SPER theo số 1300 365 635.

Biết thêm thông tin
Gọi cho chúng tôi theo số 13 23 80

Gặp mặt trực tiếp qld.gov.au/transport/contacts/centres

Trang mạng của chúng tôi streetsmarts.qld.gov.au

Dịch vụ thông dịch & trợ năng
Nếu quý vị cần một thông dịch viên (interpreter) hoặc phiên dịch 
viên (translator), hãy gọi đến Dịch vụ Thông và Phiên dịch theo 
số 13 14 50 và nhờ họ gọi cho chúng tôi theo số 13 23 80.

Nếu quý vị bị điếc hoặc có tật về nghe, hãy liên hệ với Dịch vụ 
Tiếp Âm Quốc gia:

• Số Tiếp Âm 1300 555 727
• Số TTY 133 677 
• Số chuyển tiếp qua tin nhắn 0423 677 767

Sau đó yêu cầu họ gọi cho chúng tôi theo số 13 23 80.


