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Abstract: 

With descriptive and contrastive methods, this paper aims to provide a detailed description of 
semantic features of expressions on traffic signs (EsTSs) in English and Vietnamese. The 
samples of EsTSs were collected from driver guide documents and from roads and streets in the 
two states of the USA namely Washington and California and five well-known cities in Vietnam 
which are Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang, Nha Trang, and Hoi An via photo-taking. Based on 
the theories of researchers such as Quirk (1985), Alexander (1998), Nguyen  Hoa (2001), and 
Diep Quang Ban (2009), a contrastive analysis has been conducted to explore the similarities and 
differences between English EsTSs and Vietnamese ones  in terms of semantic features. The 
paper also shows the  occurrence frequency of these expressions. The findings can help road 
users understand English and Vietnamese traffic signs to obey traffic rules, and therefore, 
contribute to reducing the traffic accidents.         
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Tóm tắt: 

Dùng phương pháp miêu tả và so sánh, bài báo này mô tả đặc trưng ngữ nghĩa của những biểu 
thức trên biển báo giao thông trong tiếng Anh và tiếng Việt. Dữ liệu để phân tích được trích ra từ 
những tài liệu hướng dẫn lái xe và các bức ảnh chụp trên đường phố tại các bang Washington và 
California ở Mỹ và các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, và Hội An ở Việt 
Nam. Dựa trên lý thuyết của một số nhà nghiên cứu như Quirk (1985), Alexander (1998), 
Nguyễn Hòa (2001), và Diệp Quang Ban (2009), phương pháp phân tích đối chiếu được thực 
hiện để rút ra những nét tương đồng và khác biệt giữa các biểu thức trên các biển báo giao thông 
trong tiếng Anh và tiếng Việt về mặt ngữ nghĩa. Bài báo cũng chỉ ra tần số xuất hiện của những 
biểu thức này. Kết quả nghiên cứu giúp những người tham gia giao thông hiểu những biển báo 
giao thông trong tiếng Anh và tiếng Việt để họ chấp hành tốt luật lệ giao thông, góp phần giảm 
thiểu tai nạn giao thông.     
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tích đối chiếu. 

 


