
MỨC PHẠT ĐỐI VỚI TÀI XẾ VÀ PHỤ XE VẬN CHUYỂN 

 

A. Vi phạm lần đầu sẽ bị phạt như sau: 

 

STT Vi Phạm 
Mứcphạt 

(VNĐ) 

1 

Đe dọa, có âm mưu đe dọa, chửi rủa, lăng mạ bằng lời nói hoặc cử chỉ đối với người 

làm công tác an toàn hoặc đối với nhân viên giám sát trong khi họ đang thực thi 

nhiệm vụ 

1.000.000 

2 Hút thuốc tại các khu vực cấm hút thuốc 1.000.000 

3 

Việc không tuân thủ theo sự hướng dẫn/chỉ đạo của người làm công tác an toàn có 

khả năng dẫn đến thương tật hoặc nguy hiểm đến người khác hoặc gây thiệt hại tài 

sản 

500.000 

4 Việc không tuân thủ các biển tín hiệu, cảnhbáo an toàn có khả năng dẫn đến tai nạn 500.000 

5 Chạy quá tốc độ cho phép: 20 km/h 500.000 

6 Không rời khỏi Cabin xe khi đang xếp dỡ hàng phôi thép, thép cuộn, gang … 500.000 

7 Đứng trên sàn xe khi nâng hoặc hạ hàng phôi thép, tôn cuộn … 500.000 

8 Đứng trên sàn xe khi xe di chuyển 500.000 

9. Không đeo dây an toàn khi làm việc trên cao : đậy bạt xe … 500.000 

10 Không tắt máy xe khi đứng chờ phủ bạt 500.000 

11 Không chèn bánh xe trước và trong khi phủ bạt 500.000 

12 Di chuyển xe khi chưa hoàn tất công việc phủ bạt, còn người bên trên xe 500.000 

13 Làm việc khi đã có uống rượu, bia 500.000 

STT  Vi Phạm  
Mứcphạt 

(VNĐ) 

14 Đánh bài trong khu vực Cảng 500.000 

15 Nằm nghỉ / ngủ trong khu vực làm việc 500.000 

16 Ngồi trên bích neo hoặc dây neo tàu 500.000 

17 Đứng / ngồi trên mép cầu cảng 200.000 

18 Bước trên đệm va hoặc vỏ xe chống va. 200.000 

19 
Không mang/ sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết cho công việc ví dụ như 

kính bảo hộ, mặt nạ hàn, tấm chắn che mặt, mặt nạ 
200.000 

20 Không đội nón bảo hộ hoặc đội nón bảo hộ không cài quai khi lên cầu cảng 200.000 

21 Không mang giày khi lên cầu cảng 200.000 

22 Không mặc áo phản quang khi lên cầu cảng 200.000 

23 Mang/ sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân bị hư hỏng 200.000 

24 Sử dụng không thích hợp phương tiện bảo vệ cá nhân 200.000 



25 Đùa giỡn tại khu vực làm việc 200.000 

26 Đến những nơi không phận sự 200.000 

27 Tiểu tiện ngoài khu vực nhà vệ sinh 200.000 

 

* Ghi Chú: 

- Đối với vi phạm tại điểm 1 sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung: “Cấm vào Cảng vô thời hạn”. 

B. Vi Phạm Lần 2: 

- Mức phạt sẽ tăng gấp đôi và xem xét áp dụng hình phạt bổ sung: “Cấm vào Cảng có thời hạn”. 

C. Vi Phạm Lần 3: 

- Cấm vào Cảng vô thời hạn. 

 


