
BIỂN BÁO GIAO THÔNG V-MARK 

-  Biển báo giao thông đường bộ hay còn được gọi là hệ thống báo hiệu đường bộ là hệ thống rất nhiều biển báo 

giao thông cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông và được chia thành 5 nhóm chính như sau:  

      1. Biển báo cấm: 

 Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. 

 Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải 

chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao 

thông được đánh số từ 101 đến 139. 

      2. Biển báo nguy hiểm: 

 Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. 

 Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo 

cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên 

tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ. 

      3. Biển báo hiệu lệnh: 

 Nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. 

 Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành 

theo. Biên báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310. 

      4. Biển báo chỉ dẫn: 

 Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng. 

 Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc 

những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường. 

      5. Biển báo phụ: 

 Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các 

biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính. 

 Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển 

báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó. 

 



 



 



 

                                                                          



 



 

                                                                          Biển báo phụ 

- Thông số kỹ thuật: 

  Bằng nhôm hoặc thép được sơn một mặt 

 Một mặt dán màng phản quang 3M 

 

 

     Loại biển 

 

Kích thước 

 

Kí 

hiệu 

 

Độ lớn (cm) 

 

Biển báo tròn 

Đường kính ngoài của biển 

báo             
D 70  

Chiều rộng của mép viền 

đỏ                 
B 10  

Chiều rộng của vạch 

đỏ                        
A 5  

Độ dày  0,18  0,2( chuẩn) 

Đường kính ngoài biển 

báo                    
D 60  



 

Biển báo bát giác 

Độ rộng viền trắng xung 

quanh            
B 3  

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

 

 

Biển báo tam giác 

Chiều dài cạnh của hình tam 

giác          
L 70  

Chiều rộng của viền mép 

đỏ                 
B 5  

Bán kính lượn tròn của viền mép 

đỏ     
R 3,5  

Khoảng cách đỉnh cung tròn đến 

đỉnh tam giác cơ bản 

 

c 

 

3 

 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

Biển hình vuông 

Chiều cao 

Chiều rộng 

 

70 

70 

 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

Biển hình chữ 

nhật 

Chiều cao 

Chiều rộng 

 

80 

12 

80 

60 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

Chú ý: Biển báo được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, quý khách có thể lựa chọn thiết kế theo quy chuẩn 

của Bộ GTVT hoặc thiết kế của riêng mình.  

 

 

 

 


