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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4174 /TTr-BGTVT
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về Dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh xe ô tô của người nước ngoài ñăng ký tại
nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam

Thực hiện Chương trình xây dựng nghị ñịnh của Chính phủ năm 2009,
theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải ñã chủ trì phối hợp
với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh xe ô tô của
người nước ngoài ñăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao
thông tại Việt Nam (sau ñây gọi chung là Dự thảo Nghị ñịnh). Bộ Giao thông
vận tải xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị ñịnh.
I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành Nghị ñịnh
Hiện nay ña số các quốc gia dùng luật giao thông bên phải (tay lái bên
trái), nhiều quốc gia trước ñây theo hệ bên trái cũng chuyển qua bên phải.
Các nước nằm trong khối thịnh vượng chung, một số thuộc ñịa cũ của Anh
(Singapore, Malaysia, Ấn ñộ, ...) và một số quốc gia ở Nam Phi còn dùng xe
tay lái ở bên phải (giao thông bên trái). Ngoài ra, Nhật Bản, Thái Lan là
trường hợp ñặc biệt mặc dù không thuộc khối thịnh vượng chung nhưng sử
dụng tay lái ở bên phải. Toàn cộng ñồng Châu Âu hiện nay dùng xe tay lái ở
bên trái, duy nhất chỉ có Anh là dùng xe tay lái ở bên phải.
Trước nhu cầu hội nhập về kinh tế, phát triển hoạt ñộng du lịch thì
việc cho phép các phương tiện tay lái bên phải của người nước ngoài tham
gia giao thông tại Việt Nam là cần thiết.
Luật Giao thông ñường bộ năm 2001 quy ñịnh tại ñiểm c, khoản 1
ðiều 48 “Tay lái của xe ôtô ở bên trái của xe”. Tuy nhiên Luật Giao thông
ñường bộ năm 2008 ñược Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008
ñã quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều 53 “Trường hợp xe ôtô của người nước
ngoài ñăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại
Việt Nam thực hiện theo quy ñịnh của Chính phủ”. ðây chính là căn cứ pháp
lý ban hành Nghị ñịnh này.
Do sự khác biệt giữa loại phương tiện ô tô có tay lái bên phải lưu hành
ở các nước thực hiện quy tắc tham gia giao thông vượt bên phải, khi hoạt
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ñộng tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ theo quy tắc vượt bên trái nên sẽ gặp
những hạn chế về tầm nhìn, thói quen vượt phải. Chính vì vậy cần có Nghị
ñịnh quy ñịnh cụ thể, hướng dẫn và quản lý hoạt ñộng tham gia giao thông
của người lái và loại phương tiện này nhằm bảo ñảm an toàn giao thông, an
toàn cho người nước ngoài khi lái xe ô tô có tay lái bên phải tham gia giao
thông tại Việt Nam, ñồng thời tạo thuận lợi cho sự phát triển du lịch bằng
ñường bộ giữa các nước với Việt Nam.
II. Quan ñiểm và nguyên tắc xây dựng Dự thảo Nghị ñịnh
Việc xây dựng Nghị ñịnh ñược tiến hành theo các quan ñiểm chỉ ñạo
sau ñây:
1. Thể chế hoá các quan ñiểm, chủ trương của ðảng và Nhà nước ta về
hội nhập kinh tế quốc tế, bảo ñảm tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2. ðáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần ñắc
lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Bảo ñảm tính phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản
quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam.
4. Bảo ñảm tuân thủ các ðiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là thành viên, ñồng thời vận dụng quy ñịnh của các ñiều
ước, tập quán quốc tế và luật nước ngoài phù hợp với nguyên tắc cơ bản của
pháp luật Việt Nam và xu thế thực tiễn của hoạt ñộng giao thông vận tải
ñường bộ trong nước.
III. Quá trình soạn thảo Nghị ñịnh
Trong quá trình soạn thảo, Bộ Giao thông vận tải ñã nghiên cứu Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Giao thông ñường bộ năm 2008,
các ñiều ước quốc tế có liên quan ñến giao thông ñường bộ mà Việt Nam là
thành viên, ý kiến của các bộ, ngành, ñịa phương có liên quan trong quá trình
thực hiện và tham khảo tài liệu, kinh nghiệm xây dựng, ban hành văn bản
của một số nước trên thế giới…
Bộ Giao thông vận tải ñã thành lập Tổ Biên tập với sự tham gia của
ñại diện Cục ðường bộ Việt Nam, các Vụ tham mưu..., các chuyên gia ñể
soạn thảo Dự thảo Nghị ñịnh. Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Bộ Giao thông
vận tải ñã tổ chức Hội nghị trực tuyến hai ñầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh ñể giới thiệu Dự thảo Nghị ñịnh tới 300 ñại biểu tham dự. Bộ Giao
thông vận tải cũng ñã gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Dự thảo
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Nghị ñịnh ñể xin ý kiến góp ý bằng văn bản và ñã tiếp thu ý kiến góp ý (có
Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý gửi kèm theo).
Dự thảo Nghị ñịnh ñã ñược ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của
Bộ Giao thông vận tải từ ngày 07 tháng 4 năm 2009 ñể lấy ý kiến rộng rãi
của các tổ chức, cá nhân.
Bộ Giao thông vận tải cũng ñã tổng hợp ñánh giá tác ñộng của Dự
thảo Nghị ñịnh theo quy ñịnh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(có gửi kèm theo).
Dự thảo Nghị ñịnh ñã ñược chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Bộ Giao thông vận tải ñã tiếp thu và sửa Dự thảo Nghị ñịnh theo ý
kiến thẩm ñịnh của Bộ Tư pháp (có gửi kèm theo Báo cáo tiếp thu ý kiến
thẩm ñịnh).
IV. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị ñịnh
Dự thảo Nghị ñịnh ñược kết cấu thành 4 Chương với 13 ðiều.
1. Chương I: Những quy ñịnh chung, gồm 2 ðiều (ðiều 1, ðiều 2)
Chương này quy ñịnh về phạm vi ñiều chỉnh; ñối tượng áp dụng.
Nội dung của Chương này nêu rõ quy ñịnh phạm vi ñiều chỉnh theo
ñiểm c khoản 1 ðiều 53 Luật Giao thông ñường bộ năm 2008.
2. Chương II: Quy ñịnh việc xe ô tô của người nước ngoài ñăng
ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam,
gồm 4 ðiều (từ ðiều 3 ñến ðiều 6)
Chương này quy ñịnh và hướng dẫn về trình tự, thủ tục ñối với xe ô tô
của người nước ngoài có tay lái ở bên phải phải thực hiện khi vào tham gia
giao thông tại Việt Nam.
Quy ñịnh người lái xe phải là người nước ngoài và xe phải ñi theo
ñoàn, có xe dẫn ñường nhằm bảo ñảm an toàn khi tham gia giao thông.
Chương này còn quy ñịnh về việc xử lý vi phạm ñối với người và
phương tiện khi vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng giao thông ñường bộ tại
Việt Nam.
3. Chương III: Trách nhiệm quản lý nhà nước, gồm 7 ðiều (từ
ðiều 7 ñến ðiều 13)
Nội dung chương này quy ñịnh cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành
có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình hướng dẫn,
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quản lý xe ô tô của người nước ngoài ñăng ký tại nước ngoài có tay lái bên
phải tham gia giao thông tại Việt Nam.
4. Chương IV: ðiều khoản thi hành, gồm 2 ðiều (ðiều 14, ðiều
15)
Chương này quy ñịnh về hiệu lực thi hành của Nghị ñịnh.
V. Những vấn ñề còn có ý kiến khác nhau
1. Có ý kiến ñề nghị ñể tạo thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, phát
triển thương mại du lịch giữa các nước, ñề nghị bỏ quy ñịnh “ñi theo ñoàn và
có xe ô tô dẫn ñường”. Tuy nhiên, vấn ñề này Bộ Giao thông vận tải thấy
rằng ñể bảo ñảm an toàn khi xe của người nước ngoài có tay lái ở bên phải
tham gia giao thông tại Việt Nam thì cần phải có quy ñịnh ñi theo ñoàn và có
xe dẫn ñường, Bộ Công an cũng thống nhất cần có xe ô tô dẫn ñường và ñi
theo ñoàn. Vì vậy dự Dự thảo Nghị ñịnh vẫn giữ nguyên nội dung này.
2. Tại ñiểm c khoản 1 ðiều 53 Luật Giao thông ñường bộ năm 2008
quy ñịnh “Trường hợp xe ô tô của người nước ngoài ñăng ký tại nước ngoài
có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy
ñịnh của Chính phủ”. Như vậy bao hàm tất cả các loại xe ô tô, không phân
biệt xe ô tô chở người và xe ô tô vận chuyển hàng hóa (xe tải). Nếu Nghị
ñịnh quy ñịnh chung cho tất cả các loại xe ô tô thì loại xe tải của người nước
ngoài có tay lái ở bên phải cũng ñược tham gia giao thông tại Việt Nam. Khi
ñó vấn ñề bảo ñảm an toàn giao thông sẽ khó khăn hơn và việc vận chuyển
hàng hoá không phải ñể phục vụ cho hoạt ñộng du lịch mà phục vụ cho hoạt
ñộng du lịch là lý do chính ñể Quốc hội thông qua quy ñịnh này trong Luật
Giao thông ñường bộ năm 2008. Vì vậy tại khoản 3 ðiều 2 Dự thảo Nghị
ñịnh, Bộ Giao thông vận tải ñã dự thảo quy ñịnh không áp dụng ñối với xe ô
tô vận tải hàng hoá ñể hạn chế không cho phương tiện xe tải của người nước
ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, ñồng thời vì
mục ñích an toàn giao thông khi ñiều khiển phương tiện, người lái xe phải là
người nước ngoài.
Bộ Giao thông vận tải gửi kèm theo Tờ trình Chính phủ:
- Dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh xe ô tô của người nước ngoài ñăng ký
tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, sau
khi ñã tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm ñịnh và ý kiến của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân;
- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm ñịnh và ý kiến của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân;
- Báo cáo ñánh giá tác ñộng của Dự thảo Nghị ñịnh;
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- Bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trên ñây là những nội dung chính của Dự thảo Nghị ñịnh quy ñịnh xe
ô tô của người nước ngoài ñăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham
gia giao thông tại Việt Nam, các nội dung xin ý kiến Chính phủ, Bộ Giao
thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết ñịnh./.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, VTải (2)

ðã ký

Hồ Nghĩa Dũng
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