
Các bác tài xế Úc Châu cẩn phòng để khỏi bị phạt và mất bắng lái!   

(Thanh Quảng sdb góp nhặt) 

  
 

Một cuộc nghiên cứu của các công ty bảo hiểm cho hay các tài xế lái xe 

không chú ý vì tám thói quen xấu như: ăn uống, nhắn tin điện thoại, uống 

bia rượu, tìm kiếm một món đồ ở ghế sau, sử dụng các ứng dụng khác 

của điện thoại, đeo ống (headphone) nghe nhạc, chải tóc và trang điểm 

và xem video. Hơn ba phần tư những người được tham khảo sát thừa 

nhận đã làm một trong những hành vi trên khi lái xe. 

Gần một phần ba cho biết họ có ăn uống khi lái xe, và khoảng 10% cho 

biết họ tìm kiếm một món đồ gì đó ở ghế sau khi lái xe. 

Hầu hết các hành vi này làm chia trí không thích hợp khi lái xe; hầu hết 

cảnh sát các tiểu bang đều phạt và trừ điểm bằng lái như sau: 

Tiểu bang Phạt tiền Bị trừ điểm bằng lái 

Tasmania – Hobart $168 3 điểm 

Tây Úc (WA) - Perth $100 1 điểm 

New South Wales (NSW) - Sydney $457 3 điểm 

Lãnh thổ Thủ đô (ACT) - Canberra $297 3 điểm 

Victoria – Melbourne  $397 3 điểm 

Nam Úc (SA) - Adelaide $250 3 điểm 

Queensland - Brisbane $533 3 điểm 

 

Mối quan tâm lớn hơn là gần 10 phần trăm cho biết họ sử dụng điện thoại 

để nhắn tin hoặc một ứng dụng nào đó khi lái xe, đặc biệt khi bị kẹt xe 

hoặc đợi đèn đỏ. 

Trung tâm An toàn đường bộ cho biết, với tốc độ 60km giờ, nếu bạn nhìn 

vào điện thoại chỉ trong hai giây, xe của bạn đã phóng đi xa cả 33 mét! 

Đây là lý do tại sao các tiểu bang đã quyết định phạt nặng những bác tài 

xế xử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe. Luật này đã được hiệu nghiệm 

và hình phạt tương tự như sau:  

 



Tiểu bang Phạt tiền Bị trừ điểm bằng lái 

Tasmania – Hobart $300 3 điểm 

Tây Úc (WA) - Perth $400 3 điểm 

New South Wales (NSW) - Sydney $300 3 điểm 

Lãnh thổ Thủ đô (ACT) - Canberra $480 3 điểm 

Victoria – Melbourne  $496 4 điểm 

Nam Úc (SA) - Adelaide $534 3 điểm 

Queensland - Brisbane $1,000 5 điểm 

 

Cảnh sát ở NSW - Sydney, đặt các camera bén nhậy chụp được người lái 

xe dùng điện thoại đã bắt được hơn 3000 bác tài sử dụng điện thoại bất 

hợp pháp chỉ trong một tuần đầu tiên. 

Tuy nhiên luật không cấm chúng ta nghe điện thoại lúc lái xe, với điều 

kiện xe của chúng ta có Bluetooth (hầu hết các xe mới đều có), chúng ta 

không được đụng vào điện thoại… Xe trong tương lai sẽ có thêm con chíp 

để mỗi khi bạn lái xe đụng vào điện thoại là máy camerra có thể nhận 

diện ra bạn ngay lập tức!... 


