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- Bỏ định nghĩa đường cao tốc, đường QL, ĐT, ĐH, ĐX, đường chuyên dụng, 
đường bộ

- Nơi giao nhau là nơi 2 hay nhiều đường giao nhau hoặc giao nhau với đường sắt 
trên cùng 1 mặt bằng, nơi đường giao nhau ko phải là nơi các đường bộ giao với ngõ 
ngách, hẻm hoặc lối ra các khu đất lân cận trừ khi được cấp có thẩm quyền quy định 
là nơi đường giao nhau; 

Nơi đường giao nhau cùng mức (nơi đường giao nhau hoặc nút giao) là
nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt 
bằng hình thành vị trí giao nhau đó;

- Xe chở hàng dưới 1.5T không còn thuộc định nghĩa xe con và xe bán t ải 
dưới 950kg mới được xem là xe con

- Giá long môn và cột cần vươn để treo biển báo từ đường có 2 làn xe trở lên- Định nghĩa lại giá long môn và cột cần vươn chỉ là 1 dạng kết cấu ngang 
đường

- Được vượt phải- Không được vượt phải
- Chiều cao từ đèn dưới cùng đến mặt hoàn thiện từ 2-3m với cột đèn tín hiệu đứng 
và tối thiểu 5.2m đối với đèn tín hiệu trên cột cần vươn

- Với cột đứng chiều cao đèn từ 1.7m đến 5.7m, với cột cần vươn thì chiều 
cao tối thiểu là 5.2m và tối đa là 7.8m
- Cho phép treo đèn tín hiệu lên cột điện hoặc những vật kiến trúc khác nhưng 
phải đảm bảo tiêu chuẩn về vị trí, độ cao, k/c thấy đèn
- Bổ sung kích thước biển hình chữ nhật

- Trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn để đồng bộ trên đoạn toàn 
tuyến có chiều rộng mặt đường như nhau nhưng có đoạn có dải phân cách có 
đoạn không có dải phân cách, hoặc các đoạn ngắn xen kẹp thì kích thước biển 
báo được bố trí giống nhau theo hướng thuận tiện cho việc quan sát của người 
tham gia giaothông và mỹ quan

Điều 17- Bổ sung điều 17.3: định nghĩa rõ biểu tượng và hình vẽ trên biểnChi tiết biển báo sẽ rõ ràng hơn
Điều 18- Bổ sung điều 18.3: Biển có tính chất tạm thời

- Hiệu lực của các loại biển báo cấm và biển hiệu lệnh có thể có giá trị trên tất cả các 
làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một số làn của 1 chiều xe chạy và phải treo biển 
trên giá long môn hoặc cần vươn

Hiệu lực của các loại biển báo cấm và biển hiệu lệnh có giá trị trên tất cả
các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn đường theo biển 
báo trên đường

(Ko cần treo trên cần vươn hoặc giá long 
môn nữa)

- Bổ sung điều 19.3: Biển báo khi sử dụng độc lập thì người tham gia giao 
thông phải tuân theo ý nghĩa của biển báo. Biển báo khi sử dụng kết hợp với 
đèn tín hiệu thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa, hiệu lệnh 
của cả biển báo và đèn tín hiệu theo thứ tự quy định

(Khỏi cãi nhau khi bị công an bắt tại đèn đỏ)

- Trường hợp không xác định được cự ly nhìn thấy biển, những nơi vị trí biển báo có 
thể bị khuất thì cho phép lấy tầm nhìn đảm bảo người tham gia giao thông có thể 
nhìn thấy biển báo hiệu là 150 m trên những đường xe chạy với tốc độ cao và có 
nhiều làn đường, 100 m trên những đường ngoài khu đông dân cư và 50 m trên 
những đường trong khu đông dân cư

- Bỏ điều này

- Ở trong khu dân cư hoặc trên các đoạn đường có hè đường cao hơn phần xe chạy 
thì cho phép đặt biển trên hè đường nhưng mép mặt biển phải cách mép hè là 0,5 m 
và không choán quá nửa bề rộng hè đường. Nếu không đảm bảo được nguyên tắc đó 
thì phải treo biển ở phía trên phần xe chạy

- Bỏ điều này

- Trên những đoạn đường có dải phân cách hoặc các đảo giao thông, cho phép đặt 
biển trên đó nhưng mép ngoài của biển phải cách mép dải phân cách hoặc mép đảo ít 
nhất 0,5 m- Bỏ điều này

- Trên những đường mà mỗi chiều xe chạy có từ hai làn đường trở lên, biển được 
treo trên giá long môn hoặc cột cần vươn. Trong các trường hợp không đặt trên giá 
long môn hoặc cột cần vươn, thì có thể lắp đặt thêm biển báo phía bên trái của chiều 
xe chạy

- Bỏ điều này

(QC2019 điều này là đúng, những tuyến lưu 
lượng ít mà có bố trí giá long môn thì quá 
lãng phí,, những tuyến lưu lượng lớn theo 
điều 20.1 và 20.2 để bó trí biển)

Điều 21- Giá long môn, cột cần vươn phải chịu được tải trọng gió bão cấp 12- Giá long môn và cột cần vươn chỉ cần chịu được cấp gió bão theo vùng
(có những vùng chưa có gió bão cấp 12 mà 
tke như QC 2016 sẽ gây lãng phí)

Điều 3

Điều 13

Điều 16

Điều 19

Điều 20
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Điều 22
- Trường hợp biển treo ở phía trên phần xe chạy thì cạnh dưới của biển phải cao hơn 
mặt đường từ 5 m đến 5,5 m

- Bỏ điều này

- Độ cao từ mép thấp nhất của các biển trong nhóm biển đến mặt đường là 1,8 m đối 
với đường ngoài phạm vi khu đông dân cư

- Độ cao từ mép thấp nhất của các biển trong nhóm biển đến mặt đường là 1,7 
m đối với đường ngoài phạm vi khu đông dân cư

Giảm từ 1.8 xuống còn 1.7m

Điều 23- Biển báo phải dán màng phản quang- Tùy từng trường hợp có thể ko dán phản quang

Điều 27- Đổi biến cấm theo giờ thành biển cấm theo thời gian

Điều 30
- Điều 30.9: Tại các nơi đường giao nhau bi ển cấm phải được nhắc lại đặt ngay phía 
sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển cấm. Nếu không có biển nhắc lại, 
biển cấm được mặc nhiên xem là hết hiệu lực

- Biển cấm phải được nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang 
có biển cấm, trừ các trường hợp có quy định riêng hoặc có biển phụ kèm theo

- Quy định khoảng cách đặt biển báo nguy hiểm theo tốc độ- Ko quy định k/c miễn phù hợp với phương tiện tham gia giao thông và thực 
tế hiện trường đảm bảo dễ quan sát, không ảnh hưởng tới tầm nhìn

- Biển R.301 không cấm xe rẽ phải, rẽ trái để vào cổng nhà hoặc ngõ phố trên đoạn 
đường có hiệu lực của biển

- Các biển R.301,R.302, R.411, R.412 và bi ển R.415 không cấm xe rẽ phải, rẽ 
trái để ra, vào cổng nhà hoặc ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị 
trên đoạn đường có hiệu lực của biển

- Tại các nơi đường giao nhau, bi ển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi 
giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh

-giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất 
lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung không 
phải đặt biển hiệu lệnh

- Lối vào đường cao tốc bổ sung: Tùy theo mạng lưới đường kết nối, có thể 
đặt biển IE.450a tại khu vực các nút giao trong phạm vi bán kính 5km (trường 
hợp đặc biệt đặt xa hơn tại các đầu mối giao thông lớn) để báo trước từ xa cho 
người tham gia giao thông bi ết hướng lên đường cao tốc

- Không quy định tốc độ cho từng làn rõ ràng
- Biển số IE.452 chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc bổ sung trường hợp phân làn 
đường có tốc độ khác nhau thì hàng dưới của biển có đặt các tốc độ tương ứng 
(Hình 9b)

- Không có biển này- Bổ sung Biển số IE.453c "Hết đường cao tốc"

- Không có điều này
- Tại lối ra đường CT bổ sung đặt Biển số IE.464b tại dải phân ngã ba của 
nhánh rẽ

- Biển IE.469 là biển hướng rẽ cho đường cao tốc- Định nghĩa lại biển IE.469 là tiêu phản quang

Điều 61

- Bổ sung:  Đối với đường có 2 làn xe, cần xem xét bố trí đinh phản quang tại 
tim đường kết hợp với vạch sơn phân chia chi ều đường xe chạy, đặc biệt đối 
với tuyến đường tại khu vực miền núi, đường đèo dốc quanh co, nhi ều sương 
mù, tầm nhìn hạn chế. Trong trường hợp cần thiết, có thế gắn đinh phản quang 
tại dọc theo mép đường xe chạy

Điều 78- Cùng đặt với biển báo cấm phải có biển chỉ dẫn lối đi cho phương tiện bị cấm- Bỏ điều này

- Đặt biển 102 (cấm đi ngược chiều) phải đặt biển I.407a ở chiều ngược lại
- Đặt biển 102 (cấm đi ngược chiều) phải đặt biển I.407a ở chiều ngược lại, 
hoặc biển R302 tại đầu dải phân cách

Điều 83.5- Bỏ k/c đặt biển trong thi công đường như biển: w.204, P1.23…

Điều 86
- Bổ sung thêm dạng hộ lan mềm như các dạng hộ lan con xoay, tường lốp... 
mục tiêu giảm chấn khi va chạm.

Đèn tín hiệu
- Thay đổi các dạng đèn tín hiệu giao thông

Biển báo cấm

Điều 34

Phụ lục A

Điều 51
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- Biển P.117: Tất cả những vị trí trên đường có chướng ngại vật mà khoảng cách từ 
điểm cao nhất của mặt đường đến điểm thấp nhất của chướng ngại vật dưới 4,75 m 
đều phải đặt biển

- Biển P.117: Tất cả những vị trí trên đường có chiều cao tĩnh không dưới 
4,75 m, đặt biển P.117 và biển W.239b. Trường hợp các vị trí có chiều cao 
tĩnh không từ 4,75 m đến 5,5 m và các vị trí tĩnh không giới hạn trên đường 
dân sinh (cống, hầm chui dân sinh,...), chỉ cần đặt biển W.239b để cảnh báo 
chiều cao tĩnh không thực tế của các điểm bị hạn chế.Đối với các vị trí có 
chiều cao tĩnh không trên 5,5 m, không c ần đặt biển báo

- Biển P.123: Trước khi đặt biển cấm rẽ, cần đặt biển chỉ dẫn hướng đi thích hợp
- Biển P.123: Trước khi đặt biển cấm rẽ, có thể đặt biển chỉ dẫn hướng đi 
thích hợp

- Biển P.124: Trước hoặc sau những vị trí đặt biển cấm quay xe phải đặt biển chỉ 
dẫn vị trí quay xe biển số I.409 hoặc I.410

- Biển P.124: bỏ điều này

- Biển P.127: Trong đô thị, nếu đã có quy định về tốc độ tối đa cho phép áp dụng 
chung cho đô thị thì không cần đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép trừ một số trường 
hợp như đường đối ngoại, đường vành đai và đường tránh, đường cao tốc đô thị, 
đường trục chính đô thị, đường quốc lộ qua đô thị, và một số đoạn đường cần thiết 
khác

- Biển P.127: bỏ điều này

- Biển P.127d: Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo bi ển ghép- Biển P.127d đồi thanh PD.127

Biển báo nguy hiểm
- Bổ sung biển W.239b: Chiều cao tĩnh không thực tế

Biển báo hiệu lệnh
- Biển R305 (Đường dành cho người đi bộ): Biển có hiệu lực bắt buộc người đi bộ 
phải dung đường dành riêng này để đi

- Bỏ điều này

- Biển R412 (Làn đường dành riêng cho t ừng loại xe)- Biển R.412a: bổ sung khái niệm cho xe buýt nhanh BRT 
- Biển R.415: Biển gộp làn đường theo phương tiện- Bổ sung biển R.415b: Kết thúc làn đường theo phương tiện

Biển chỉ dẫn

- Biển I.439: (Biển tên cầu): Không lắp đặt biển tên cầu đối với cầu có biểu tượng 
riêng và cầu trong khu vực đô thị (nội thành phố, nội thị xã).

- Không lắp đặt biển tên cầu đối với cầu có biểu tượng riêng và cầu trong khu 
vực nội thành, nội thị trừ các cầu mang tên danh nhân, địa danh văn hóa lịch 
sử đã có thì giữ nguyên và không nhất thiết phải ghi lý trình

- Biển I.448 "Làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp"

- Bổ sung vị trí đặt biển: Vị trí biển đặt ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát, cự lý có 
thể điều chỉnh cho phù hợp. Để tránh nhầm lẫn giữa đường chính và đường 
cứu nạn sử dụng cột cần vươn 2 bên đặt tại góc tiếp giáp giữa đường cứu nạn 
và đường chính để chỉ rõ hướng đường

Biển phụ
- Biển số S.501. "Phạm vi tác dụng của biển": để thông báo chi ều dài đoạn đường 
nguy hiểm hoặc cấm hoặc hạn chế bên dưới một số biển báo nguy hiểm, biển báo 
cấm hoặc hạn chế (W.202, W.219, W.220, W.221a, W.225, W.228, W.231, W.128, 
W.121)        

- Biển số S.501. "Phạm vi tác dụng của biển": để thông báo chi ều dài đoạn 
đường nguy hiểm hoặc cấm hoặc hiệu lệnh hoặc hạn chế bên dưới một số 
biển báo chính)

- Biển số S.508. "Biểu thị thời gian"

- Bổ sung: Thời gian hiệu lực có thể là khoảng thời gian trong ngày (từ giờ... 
đến giờ ...)hoặc ngày chẵn, lẻ hoặc thứ trong tuần hoặc một khoảng thời gian 
nhất định (chẳng hạn, “> 5 phút”, ...) và cần thiết có thể bổ sung thêm tiếng 
Anh

- Biển số S.509 "Thuyết minh biển chính" phải đặt thêm biển số S.509b "Cấm đỗ 
xe" bên dưới biển số P.130, P.131 (a,b,c)

- Trong trường hợp cần thiết, có thể đặt thêm biển số S.509b "Cấm đỗ xe" bên 
dưới biển số P.130, P.131 (a,b,c) để làm rõ thông tin
- Bổ sung biển số S.510b “Chú ý đường sắt”

Vạch sơn kẻ đường:
- Vạch 1.1:Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, 
đứt nét:

- Vạch 1.1:Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch 
đơn, đứt nét:

Phụ lục F

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E
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+ Áp dụng những đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân cách giữa
+ bổ sung: Trong trường hợp đường hẹp, không đủ 2 làn cơ giới, nhưng có 
nhiều xe máy lưu thông, có thể sử dụng vạch dạng này để phân chia, khi đó bề 
rộng vạch rộng 10cm, tỷ lệ L1/L2=1:3 hoặc 1:2

- Vạch 1.3: Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đôi, 
nét liền

- Vạch 1.3:Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch 
đôi, nét liền

+ Bổ sung: Trong trường hợp tại các vị trí cần thiết để cho xe cắt ngang qua 
thì sử dụng vạch đứt nét màu vàng có qui cách nh ư sau: Nét liền L1=100cm, 
L2=20cm

- Bổ sung vạch 2.4: Vạch phân chia các làn xe cùng chi ều, dạng vạch kép 
(một vạch liền, một vạch đứt nét)

- Vạch 3.1: Vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc vạch
phân cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ:

- Vạch 3.1: Vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc vạch phân 
cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ

+ Xe máy có thể chạy cùng làn với xe thô sơ trong làn xe thô sơ nếu có biển báo
+ Không cho xe máy chạy vào làn xe thô sơ

- Vạch 4.4: Vạch kẻ kiểu võng mắt'- Vạch 4.4: Vạch kẻ kiểu võng mắt
+ Bổ sung thêm nhi ều mẫu kẻ vạch võng mắt cho hợp mỹ quan

- Vạch 6.1: Vạch cấm dừng xe trên đường- Vạch 6.1: Vạch cấm đỗ xe trên đường

+ Báo hiệu không được phép dừng xe bên đường. Vạch 6.1 sử dụng phối hợp với 
ký hiệu chữ “cấm dừng xe” trên mặt đường và biển báo “cấm dừng xe”; 

+ báo hiệu không được phép đỗ xe bên đường. Vạch 6.1 được sử dụng độc 
lập hoặc phối hợp với ký hiệu chữ “Cấm đỗ xe” trên mặt đường và biển báo 
“Cấm đỗ xe”

Phụ lục G
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