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TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 

 

NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP 

NGÀY 23/12/2021 CỦA CHÍNH 

PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT 

SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI 

HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính về:  

1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành 

chính. 

2. Quy định về vi phạm hành chính và 

xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Áp dụng quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính. 

4. Quản lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý vi phạm hành chính. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính. 

Điều 3. Đối tượng bị xử phạt vi 

phạm hành chính 

1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành 

chính được quy định tại khoản 1 Điều 5 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành 

chính khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là pháp nhân theo quy định của 

pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác 

được thành lập theo quy định của pháp 

luật; 

b) Hành vi vi phạm hành chính do 

người đại diện, người được giao nhiệm vụ 

nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện 

hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân 

công, chấp thuận của tổ chức và hành vi 

đó được quy định tại nghị định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 

quản lý nhà nước. 

3. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành 

chính được quy định cụ thể tại các nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

4. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh vi phạm hành chính trong 

phạm vi và thời hạn được ủy quyền của 

pháp nhân, tổ chức hoặc theo sự chỉ đạo, 

điều hành, phân công, chấp thuận của pháp 

nhân, tổ chức, thì đối tượng bị xử phạt vi 

phạm hành chính là pháp nhân, tổ chức đó 

và bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức 

phạt áp dụng đối với tổ chức về những hoạt 

động do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của pháp nhân, tổ chức đó 

thực hiện. 

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của pháp nhân, tổ chức 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

không thuộc phạm vi hoặc thời hạn được 

pháp nhân, tổ chức ủy quyền hoặc không 

theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, 



chấp thuận của pháp nhân, tổ chức, thì chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt 

vi phạm hành chính theo mức phạt áp 

dụng đối với tổ chức về những hoạt động 

do chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh thực hiện.  

5. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp 

dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi 

phạm hành chính. Người đại diện của hộ 

kinh doanh, chủ hộ của hộ gia đình, người 

đứng đầu của cộng đồng dân cư chịu trách 

nhiệm thực hiện các quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính cho hộ kinh doanh, hộ 

gia đình, cộng đồng dân cư.  

6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên 

chức, người thuộc lực lượng Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm 

khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và 

hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm 

vụ, thì không bị xử phạt theo quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà 

bị xử lý theo quy định của pháp luật có 

liên quan.  

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi 

vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước, 

thì không bị xử phạt theo quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà 

bị xử lý theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Điều 7. Áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật để xử phạt đối với hành 

vi vi phạm hành chính  

1. Việc lựa chọn áp dụng văn bản 

quy phạm pháp luật để xử phạt đối với 

hành vi vi phạm hành chính được thực 

hiện theo quy định tại Điều 156 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Trường hợp hành vi vi phạm hành 

chính được thực hiện trong một khoảng 

thời gian có nhiều nghị định quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước có hiệu lực, mà không 

xác định được nghị định để áp dụng theo 

khoản 1 Điều này, thì việc lựa chọn áp 

dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử 

phạt đối với hành vi vi phạm hành chính 

được thực hiện như sau: 

a) Nếu hành vi vi phạm hành chính 

đã kết thúc, thì áp dụng nghị định đang có 

hiệu lực tại thời điểm chấm dứt hành vi vi 

phạm để xử phạt;  

b) Nếu hành vi vi phạm hành chính 

đang được thực hiện, thì áp dụng nghị 

định đang có hiệu lực tại thời điểm phát 

hiện hành vi vi phạm để xử phạt. 

Điều 8. Nguyên tắc xác định hành vi 

vi phạm hành chính, áp dụng các hình 

thức xử phạt vi phạm hành chính, biện 

pháp khắc phục hậu quả và sự kiện bất 

khả kháng 

1. Việc xác định hành vi vi phạm hành 

chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành 

chính đang được thực hiện để tính thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện 

theo nguyên tắc sau đây: 

a) Hành vi vi phạm hành chính đã kết 

thúc là hành vi được thực hiện một lần 

hoặc nhiều lần và có căn cứ xác định hành 

vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ 

quan, người có thẩm quyền phát hiện vi 

phạm hành chính; 

b) Hành vi vi phạm hành chính đang 



thực hiện là hành vi đang diễn ra tại thời 

điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát 

hiện vi phạm hành chính và hành vi đó 

vẫn đang xâm hại trật tự quản lý nhà nước. 

2. Các hình thức xử phạt vi phạm 

hành chính và biện pháp khắc phục hậu 

quả chỉ được áp dụng khi nghị định quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định 

các hình thức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả này đối với hành vi vi phạm 

hành chính cụ thể, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

3. Đối với trường hợp hành vi vi 

phạm hành chính được thực hiện xuất phát 

trực tiếp từ điều kiện, hoàn cảnh khách 

quan do dịch bệnh hoặc phải thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch, để xác định 

việc có hay không xử phạt vi phạm hành 

chính, người có thẩm quyền xử phạt phải 

xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, số 

liệu, giấy tờ hoặc tài liệu có liên quan đến 

vi phạm hành chính để làm rõ các tình tiết 

của vụ việc cụ thể. Nếu xác định dịch 

bệnh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 

hành vi vi phạm hành chính; đối tượng 

thực hiện hành vi vi phạm không thể 

lường trước được hoàn cảnh dịch bệnh và 

không thể khắc phục được, mặc dù đã 

thực hiện mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép để khắc phục, thì có thể áp 

dụng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính để không xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Điều 9. Áp dụng hình thức phạt tiền; 

tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt 

động có thời hạn; tịch thu tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính và áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Việc xác định mức phạt tiền đối với 

một hành vi vi phạm hành chính cụ thể 

trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên 

tắc sau đây: 

a) Khi xác định mức phạt tiền đối với 

tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết 

tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì 

được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo 

nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được 

giảm trừ một tình tiết tăng nặng; 

b) Mức phạt tiền cụ thể đối với một 

hành vi vi phạm hành chính là mức trung 

bình của khung phạt tiền được quy định đối 

với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 

tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức 

tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 

tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức 

tối đa của khung tiền phạt. 

2. Hình thức xử phạt tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có 

thời hạn được áp dụng như sau: 

a) Cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều 

hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt 

trong cùng một lần, trong đó có từ hai 

hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng hình 

thức xử phạt tước quyền sử dụng có thời 

hạn đối với nhiều loại giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề khác nhau, thì áp dụng hình 

thức xử phạt tước quyền sử dụng có thời 

hạn riêng biệt đối với từng hành vi vi 

phạm.  



Trường hợp có từ hai hành vi vi 

phạm trở lên bị áp dụng hình thức xử phạt 

tước quyền sử dụng có thời hạn đối với 

cùng một loại giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, thì áp dụng mức tối đa của khung 

thời hạn tước quyền sử dụng của hành vi 

có quy định thời hạn tước dài nhất; 

b) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt 

về từng hành vi vi phạm, trong đó có từ 

hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng 

hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có 

thời hạn cùng một loại giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề, thì áp dụng mức tối đa của 

khung thời hạn tước quyền sử dụng đối 

với hành vi có thời hạn tước dài nhất; 

c) Trường hợp thời hạn còn lại của 

giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn 

thời hạn tước quyền sử dụng của giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề, thì áp dụng 

thời hạn tước là thời hạn còn lại của giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề đó. 

3. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử 

phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề không phụ thuộc vào cơ 

quan, người đã cấp giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề mà chỉ thực hiện theo quy định 

tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Cá nhân, tổ chức vi phạm phải 

giao nộp giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

theo yêu cầu thu giữ của người có thẩm 

quyền xử phạt, trừ trường hợp đã bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 

lý vi phạm hành chính tạm giữ giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

khoản 7 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính. Việc giao nộp giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề phải lập thành biên 

bản và giao 01 bản cho người vi phạm, đại 

diện tổ chức vi phạm, trừ trường hợp đã 

lập biên bản tạm giữ giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề, thì biên bản tạm giữ tiếp tục có 

giá trị cho đến hết thời hạn tước quyền sử 

dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, 

kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính có áp dụng hình thức xử phạt 

tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề, người có thẩm quyền đã ra 

quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính cho cơ quan đã 

cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó 

biết. 

6. Hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động 

có thời hạn được áp dụng như sau: 

a) Trường hợp một cá nhân, tổ chức 

thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính mà bị xử phạt trong cùng một lần, 

trong đó có từ hai hành vi vi phạm trở 

lên bị áp dụng hình thức xử phạt đình chỉ 

hoạt động có thời hạn, thì áp dụng mức 

tối đa của khung thời hạn đình chỉ của 

hành vi có quy định thời hạn đình chỉ dài 

nhất; 

b) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt 

về từng hành vi vi phạm, trong đó có từ 

hai hành vi vi phạm trở lên bị áp dụng 

hình thức xử phạt đình chỉ hoạt động có 

thời hạn, thì áp dụng mức tối đa của khung 

thời hạn đình chỉ của hành vi có quy định 

thời hạn đình chỉ dài nhất. 

7. Việc xác định thời hạn tước quyền 

sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn 



đối với một hành vi vi phạm hành chính 

cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo 

nguyên tắc sau đây: 

a) Khi xác định thời hạn tước quyền 

sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn 

đối với một hành vi vi phạm hành chính 

đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có 

tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm 

nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng 

theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ 

được giảm trừ một tình tiết tăng nặng; 

b) Thời hạn tước quyền sử dụng giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt 

động cụ thể đối với một hành vi vi phạm 

hành chính là mức trung bình của khung 

thời gian tước, đình chỉ được quy định đối 

với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 

tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức 

tối thiểu của khung thời gian tước, đình 

chỉ; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở 

lên, thì áp dụng mức tối đa của khung thời 

gian tước, đình chỉ. 

8. Người có thẩm quyền tịch thu tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính quy 

định tại khoản 2 Điều 65 và khoản 4 Điều 

126 Luật Xử lý vi phạm hành chính là 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính đối với vụ việc đó. 

Đối với trường hợp tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính thuộc loại cấm 

tàng trữ, cấm lưu hành, thì việc xác định 

người có thẩm quyền tịch thu được thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 

Nghị định này.  

9. Người có thẩm quyền áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả quy định tại 

khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính là người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính đối với vụ việc đó. 

10. Người có thẩm quyền tiêu hủy 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức 

khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và 

môi trường, văn hóa phẩm độc hại theo 

quy định tại khoản 5 Điều 126 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính là người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 

vụ việc đó.  

Điều 10. Giao quyền trong xử phạt 

vi phạm hành chính 

1. Quyết định giao quyền quy định 

tại Điều 54, khoản 2 Điều 87 và khoản 2 

Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời 

hạn giao quyền.  

Quyết định giao quyền phải có số, 

ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu, ký và 

đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của 

người giao quyền không được sử dụng dấu 

riêng, thì đóng dấu treo của cơ quan cấp 

trên. 

Phần căn cứ pháp lý ra các quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính, quyết 

định cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt, quyết định áp dụng biện pháp ngăn 

chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành 

chính của cấp phó được giao quyền phải 

thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu 



của quyết định giao quyền. 

2. Người được giao quyền đứng đầu 

hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền xử phạt, thì có thẩm quyền xử phạt 

và được giao quyền xử phạt, cưỡng chế thi 

hành quyết định xử phạt, áp dụng biện 

pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm 

hành chính như cấp trưởng. 

3. Trong thời gian giao quyền, những 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính quy định tại khoản 1 Điều 54 

Luật Xử lý vi phạm hành chính vẫn có 

thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp 

ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành 

chính. 

4. Việc giao quyền chấm dứt khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn giao quyền ghi trong 

quyết định; 

b) Công việc được giao quyền đã hoàn 

thành; 

c) Cấp trưởng chấm dứt việc giao 

quyền cho cấp phó. Trong trường hợp này, 

việc chấm dứt giao quyền phải được thể 

hiện bằng quyết định; 

d) Người giao quyền hoặc người được 

giao quyền nghỉ hưu, thôi việc, được điều 

động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ 

chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức 

hoặc tạm đình chỉ công tác theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Người giao quyền hoặc người được 

giao quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất 

năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; 

e) Công việc được giao quyền tuy 

chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải 

chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm 

quyền khác xử lý theo quy định của pháp 

luật; 

g) Người giao quyền hoặc người được 

giao quyền bị khởi tố; bị tạm giữ, tạm 

giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, 

xét xử; 

 h) Điều kiện để cấp trưởng giao quyền 

tạm giữ người theo thủ tục hành chính quy 

định tại khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính không còn. 

Điều 12. Lập biên bản vi phạm hành 

chính  

1. Lập và chuyển biên bản vi phạm 

hành chính: 

a) Người có thẩm quyền đang thi hành 

công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện vi phạm 

hành chính phải lập biên bản vi phạm 

hành chính. 

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm 

hành chính không thuộc thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính hoặc không 

thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, 

thì người có thẩm quyền đang thi hành công 

vụ, nhiệm vụ phải lập biên bản làm việc để 

ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản 

đến người có thẩm quyền; 

b) Trường hợp vụ việc phải giám định, 

kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang 

vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết 

khác, thì người có thẩm quyền đang thi 

hành công vụ, nhiệm vụ có thể lập biên bản 



làm việc để ghi nhận sự việc.  

Biên bản làm việc quy định tại các 

điểm a và b khoản này là một trong những 

căn cứ để lập biên bản vi phạm hành 

chính; 

c) Trường hợp phát hiện vi phạm hành 

chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ, thì địa điểm lập biên bản vi 

phạm hành chính thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính; 

d) Việc chuyển kết quả thu thập được 

bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ đến người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính để lập biên bản vi phạm 

hành chính và ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính thực hiện theo quy định 

của Chính phủ về danh mục, việc quản lý, 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ và thu thập, sử dụng dữ liệu thu 

được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm 

hành chính. 

2. Thời hạn lập biên bản vi phạm 

hành chính: 

a) Biên bản vi phạm hành chính được 

lập trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

khi phát hiện vi phạm hành chính; 

b) Trường hợp vụ việc có nhiều tình 

tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, tổ chức, thì biên bản vi phạm 

hành chính được lập trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm 

hành chính; 

c) Trường hợp vi phạm hành chính 

được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác định giá 

trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác 

minh tình tiết liên quan, thì biên bản vi 

phạm hành chính được lập trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định 

được đối tượng vi phạm bằng phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận được 

kết quả xác định giá trị tang vật, phương 

tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, 

xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan; 

d) Trường hợp vi phạm hành chính xảy 

ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người 

có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính hoặc người chỉ huy tàu bay, thuyền 

trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm lập biên 

bản vi phạm hành chính và chuyển cho 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân 

bay, bến cảng, nhà ga; 

đ) Trường hợp một vụ việc có nhiều 

hành vi vi phạm hành chính khác nhau, 

trong đó có hành vi được phát hiện bằng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

hoặc phải xác định giá trị tang vật, phương 

tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, 

xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, 

thì biên bản vi phạm hành chính được lập 

đối với các hành vi trong vụ việc đó trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác 

định được đối tượng vi phạm bằng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận 

được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang 



vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, 

kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết 

liên quan. 

3. Lập biên bản vi phạm hành chính 

trong một số trường hợp cụ thể: 

a) Một hành vi vi phạm hành chính 

chỉ bị lập một biên bản và ra quyết định 

xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi 

phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra 

quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức 

không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của 

người có thẩm quyền, vẫn cố ý thực hiện 

hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm 

quyền phải áp dụng biện pháp ngăn chặn 

và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù 

hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra 

quyết định xử phạt đối với hành vi đó, 

người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng 

tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 

1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

hoặc xử phạt đối với hành vi không thực 

hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có 

thẩm quyền trong trường hợp nghị định 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương 

ứng có quy định và xử phạt đối với hành 

vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra 

quyết định xử phạt; 

b) Trường hợp một cá nhân, tổ chức 

thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính khác nhau trong cùng một vụ vi 

phạm, thì người có thẩm quyền lập một 

biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi 

rõ từng hành vi vi phạm;  

c) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 

cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành 

chính trong cùng một vụ vi phạm, thì 

người có thẩm quyền có thể lập một hoặc 

nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với 

từng cá nhân, tổ chức vi phạm. Trường hợp 

giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính khác nhau, thì người có thẩm quyền 

phải ghi rõ giá trị tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính của từng cá nhân, tổ chức 

vi phạm; 

d) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 

thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 

chính khác nhau trong cùng một vụ vi 

phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập 

một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành 

chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi 

phạm của từng cá nhân, tổ chức; 

đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính nhiều lần, thì người có 

thẩm quyền lập một biên bản vi phạm 

hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi 

vi phạm và từng lần vi phạm. 

4. Biên bản vi phạm hành chính phải 

bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm, địa điểm lập 

biên bản; 

b) Họ và tên, chức vụ người lập biên 

bản;  

c) Thông tin về cá nhân, tổ chức vi 

phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan; 

d) Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm 

xảy ra vi phạm;  

đ) Mô tả cụ thể, đầy đủ vụ việc, hành 



vi vi phạm;  

e) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 

xử lý vi phạm hành chính;  

g) Lời khai của người vi phạm hoặc 

đại diện tổ chức vi phạm (đại diện theo 

pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền);  

h) Lời khai của người chứng kiến, 

người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị 

thiệt hại (nếu có); ý kiến của cha mẹ hoặc 

của người giám hộ trong trường hợp người 

chưa thành niên vi phạm hành chính (nếu 

có); 

i) Quyền và thời hạn giải trình về vi 

phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi 

phạm, cơ quan của người có thẩm quyền 

tiếp nhận giải trình; trường hợp cá nhân, tổ 

chức không yêu cầu giải trình, thì phải ghi 

rõ ý kiến vào biên bản;  

k) Thời gian, địa điểm người vi phạm 

hoặc đại diện tổ chức vi phạm phải có mặt 

để giải quyết vụ việc; 

l) Họ và tên người nhận, thời gian 

nhận biên bản trong trường hợp biên bản 

được giao trực tiếp. 

5. Ký biên bản vi phạm hành chính: 

a) Biên bản vi phạm hành chính phải 

được lập thành ít nhất 02 bản, phải được 

người lập biên bản và người vi phạm hoặc 

đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường 

hợp biên bản được lập theo quy định tại 

khoản 7 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; trường hợp người vi phạm không 

ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng 

kiến, người phiên dịch, người bị thiệt hại 

hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, thì họ 

cùng phải ký vào biên bản; trường hợp 

biên bản gồm nhiều trang, thì phải ký vào 

từng trang biên bản; 

b) Trường hợp người vi phạm, đại 

diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi 

vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý 

do khách quan mà không ký, điểm chỉ vào 

biên bản hoặc có mặt nhưng từ chối ký, 

điểm chỉ vào biên bản hoặc trường hợp 

không xác định được đối tượng vi phạm 

hành chính, thì biên bản phải có chữ ký 

của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra 

vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng 

kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi 

phạm không ký vào biên bản; trường hợp 

không có chữ ký của đại diện chính quyền 

cấp xã hoặc của người chứng kiến, thì 

phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

6. Giao biên bản vi phạm hành chính: 

a) Biên bản vi phạm hành chính lập 

xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức 

vi phạm hành chính 01 bản, trừ trường 

hợp không xác định được cá nhân, tổ chức 

vi phạm hành chính. Trường hợp vi phạm 

hành chính không thuộc thẩm quyền xử 

phạt của người lập biên bản, thì biên bản 

và các tài liệu khác phải được chuyển cho 

người có thẩm quyền xử phạt trong thời 

hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản; 

b) Trường hợp người chưa thành niên 

vi phạm hành chính, thì biên bản còn được 

gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của 

người đó; 

c) Trường hợp người vi phạm, đại 

diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi 



lập biên bản vi phạm hành chính hoặc có 

mặt nhưng từ chối nhận hoặc có căn cứ 

cho rằng cá nhân, tổ chức vi phạm trốn 

tránh không nhận biên bản, thì việc giao 

biên bản vi phạm hành chính được thực 

hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính về việc gửi quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. 

7. Biên bản vi phạm hành chính được 

lập, gửi bằng phương thức điện tử theo 

quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính thực hiện theo quy 

định tại nghị định quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước, phù hợp với tính chất của từng 

lĩnh vực. 

8. Người có thẩm quyền lập biên bản 

vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên 

quan nếu có lỗi trong việc chuyển biên 

bản vi phạm hành chính hoặc hồ sơ vụ vi 

phạm không đúng thời hạn dẫn đến quá 

thời hạn ra quyết định xử phạt, thì bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Thời hạn thực hiện và nội 

dung đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định 

trong xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thời hạn đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ 

quyết định: 

a) Thời hạn đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần quyết định là 01 

năm, kể từ ngày người có thẩm quyền ban 

hành quyết định có sai sót. Trường hợp hết 

thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính, thì không thực hiện 

việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

một phần quyết định; 

b) Không áp dụng thời hạn trong việc 

hủy bỏ toàn bộ quyết định đã được ban 

hành từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành 

chính có hiệu lực thi hành mà thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 

Nghị định này. 

2. Không áp dụng thời hạn đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết 

định quy định tại điểm a khoản 1 Điều này 

đối với các trường hợp sau đây: 

a) Quyết định xử phạt có áp dụng hình 

thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính, biện pháp khắc 

phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 

74 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

b) Có quyết định giải quyết khiếu nại 

của người hoặc cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại về việc phải sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định;  

c) Có kết luận nội dung tố cáo của 

người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo về việc phải sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ một phần quyết định;  

d) Có bản án, quyết định của Tòa án 

về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần 

quyết định bị khởi kiện.  

3. Đối với trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 13 Nghị định này, nếu có 

căn cứ ban hành quyết định mới, thì người 

có thẩm quyền phải lập biên bản xác minh 

tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính 

theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 



Thời hạn ban hành quyết định mới 

theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày lập 

biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi 

phạm hành chính. 

4. Quyết định có áp dụng hình thức 

xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính, biện pháp khắc phục 

hậu quả được đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này chỉ được đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần 

nội dung liên quan đến việc tịch thu tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

Điều 16. Hiệu lực, thời hạn, thời 

hiệu thi hành quyết định đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần hoặc 

toàn bộ, quyết định mới ban hành trong 

xử phạt vi phạm hành chính 

1. Quyết định đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ, 

quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ 

ngày ký hoặc một thời điểm cụ thể sau 

ngày ký quyết định và được ghi trong 

quyết định. 

2. Thời hạn thi hành quyết định đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần, 

quyết định mới ban hành là 10 ngày, kể từ 

ngày cá nhân, tổ chức vi phạm nhận được 

quyết định; trường hợp quyết định mới 

ban hành có ghi thời hạn thi hành nhiều 

hơn 10 ngày, thì thực hiện theo thời hạn 

đó.  

3. Thời hiệu thi hành quyết định đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần, 

quyết định mới ban hành: 

a) Thời hiệu thi hành quyết định đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần, 

quyết định mới ban hành là 01 năm, kể từ 

ngày ra quyết định đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần, quyết định mới; 

b) Trường hợp phải nhiều lần thực 

hiện việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy 

bỏ một phần, ban hành quyết định mới, thì 

thời hiệu là 02 năm, kể từ ngày ra quyết 

định được đính chính, sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ một phần; 

c) Quá thời hạn quy định tại các điểm 

a và b khoản này, thì không thi hành quyết 

định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử 

phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, 

biện pháp khắc phục hậu quả, thì vẫn phải 

tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả; 

d) Trong trường hợp cá nhân, tổ chức 

bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn, thì 

thời hiệu nói trên được tính kể từ thời 

điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì 

hoãn. 

Điều 17. Giải trình 

1. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 

phạm không gửi văn bản giải trình cho 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc không gửi văn bản đề 

nghị gia hạn thời hạn giải trình trong thời 

hạn quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Xử 

lý vi phạm hành chính hoặc ghi rõ ý kiến 

trong biên bản vi phạm hành chính về việc 

không thực hiện quyền giải trình, thì 

người có thẩm quyền xử phạt ban hành 

quyết định xử phạt trong thời hạn quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi 



phạm hành chính. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm 

có yêu cầu giải trình theo quy định tại các 

khoản 2, 3 và 4 Điều 61 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, thì người có thẩm quyền 

xử phạt ban hành quyết định xử phạt trong 

thời hạn quy định tại các điểm b và c 

khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính không yêu cầu giải trình nhưng 

trước khi hết thời hạn quy định tại các 

khoản 2 và 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính lại có yêu cầu giải trình, thì 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính có trách nhiệm xem xét ý kiến 

giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm 

theo thủ tục quy định tại các khoản 2 và 3 

Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

trừ trường hợp phải áp dụng ngay biện 

pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy 

hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe 

con người, vật nuôi, cây trồng và môi 

trường, biện pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường, lây lan dịch, bệnh đối 

với tang vật vi phạm hành chính là động 

vật, thực vật sống, hàng hóa, vật phẩm dễ 

hư hỏng, khó bảo quản hoặc tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính có nguy 

cơ hoặc có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường, lây lan dịch, bệnh. 

3. Việc giải trình và xem xét ý kiến 

giải trình được thể hiện bằng văn bản và 

lưu trong hồ sơ xử phạt. 

4. Trường hợp khi lập biên vi phạm 

hành chính chưa xác định được người có 

thẩm quyền xử phạt, thì cá nhân, tổ chức 

vi phạm gửi văn bản giải trình đến người 

có thẩm quyền lập biên bản. Người có 

thẩm quyền lập biên bản chuyển hồ sơ vụ 

việc cùng văn bản giải trình cho người có 

thẩm quyền ngay khi xác định được thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 18. Công bố công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính 

1. Đối với các trường hợp vi phạm 

phải được công bố công khai theo quy 

định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị của người đã ra quyết định xử phạt 

gửi văn bản về việc công bố công khai và 

bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đến trang thông tin điện tử hoặc 

báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở 

hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

xảy ra vi phạm hành chính trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết 

định xử phạt. 

Trường hợp đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ, ban hành quyết định mới 

trong xử phạt vi phạm hành chính, thì 

cũng phải thực hiện công bố công khai 

theo quy định tại khoản này. 

2. Nội dung thông tin công bố công 

khai gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm 

sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn 

cước công dân hoặc số định danh cá nhân, 

quốc tịch của người vi phạm hoặc tên, địa 

chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm 

hành chính; hình thức xử phạt; biện pháp 



khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện. 

3. Người đứng đầu cơ quan báo hoặc 

người chịu trách nhiệm quản lý nội dung 

của trang thông tin điện tử và thời hạn 

công bố công khai có trách nhiệm: 

a) Đăng đầy đủ các nội dung thông 

tin cần công khai trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản về 

việc công bố công khai và bản sao quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính; 

b) Đăng công khai thông tin đối với 

mỗi quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính ít nhất 01 lần, thời gian đăng tải ít 

nhất là 30 ngày; 

c) Đăng tin đính chính trong thời hạn 

01 ngày làm việc trên trang thông tin điện 

tử hoặc số báo tiếp theo, kể từ thời điểm 

nhận được yêu cầu. 

4. Thủ trưởng cơ quan của người đã 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

có trách nhiệm: 

a) Chịu trách nhiệm về nội dung 

thông tin công bố công khai; 

b) Đính chính thông tin sai lệch trong 

vòng 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm 

phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính 

chính. 

5. Đính chính thông tin sai lệch: 

a) Trong trường hợp trang thông tin 

điện tử hoặc báo đăng không chính xác 

các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 

này, thì phải đính chính đúng chuyên mục 

hoặc vị trí đã đăng thông tin sai lệch trong 

thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện 

hoặc nhận được yêu cầu đính chính trên 

trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp 

theo và phải chịu chi phí cho việc đính 

chính; 

b) Việc đính chính được thực hiện 01 

lần đối với mỗi quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, thời gian đăng tải ít nhất 

là 30 ngày. 

6. Trường hợp việc công bố công 

khai việc xử phạt không thể thực hiện 

đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 

này vì những lý do bất khả kháng, thì 

người có trách nhiệm công bố công khai 

phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp 

và thực hiện công bố công khai việc xử 

phạt ngay sau khi sự kiện bất khả kháng 

được khắc phục. 

7. Kinh phí thực hiện công bố công 

khai và đính chính thông tin sai lệch được 

chi trả bằng nguồn kinh phí hoạt động 

thường xuyên từ cơ quan của người có 

thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

8. Người có hành vi vi phạm quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 

này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại 

phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật 

về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 

Điều 27. Trách nhiệm của người có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính khi thi hành công vụ 

1. Khi tiến hành xử phạt vi phạm 

hành chính người có thẩm quyền phải: 

a) Có lệnh hoặc quyết định thi hành 

công vụ của cơ quan có thẩm quyền, mặc 



trang phục, quân phục, sắc phục, phù 

hiệu của ngành hoặc sử dụng thẻ thanh 

tra, thẻ công chức thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra chuyên ngành theo quy định 

của pháp luật; 

b) Xử lý kịp thời, đúng tính chất, mức 

độ vi phạm, đúng quy định của pháp luật 

về xử phạt vi phạm hành chính, điều lệnh, 

điều lệ, quy chế của từng ngành; 

c) Nghiêm túc, hòa nhã trong thực 

hiện công vụ. 

2. Người có hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này hoặc vi phạm quy 

định về những hành vi bị nghiêm cấm tại 

Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

hoặc vi phạm quy định khác của pháp luật, 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại phải bồi 

hoàn theo quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước. 

Điều 41. Biểu mẫu sử dụng trong xử 

lý vi phạm hành chính 

1. Ban hành kèm theo Nghị định này 

Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết 

định để sử dụng trong xử phạt vi phạm 

hành chính. 

2. Biểu mẫu sử dụng trong áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính được ban 

hành kèm theo các Nghị định quy định 

cụ thể về chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính. 

3. Trong trường hợp cần thiết, để đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà 

nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ có thể ban hành các biểu mẫu 

khác, ngoài các biểu mẫu quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này, để sử dụng 

trong ngành, lĩnh vực mình, sau khi có ý 

kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

4. Biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi 

phạm hành chính được lưu trữ bằng giấy 

và lưu trữ dưới dạng điện tử. Cơ quan, 

người có thẩm quyền có thể sử dụng mẫu 

được in sẵn hoặc tự in các mẫu, quản lý và 

chịu trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật. 

5. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 

phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, đầy đủ trong việc in ấn, 

phát hành, quản lý và sử dụng các biểu 

mẫu ban hành theo quy định tại các khoản 

1, 2 và 3 Điều này. 

Điều 42. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2022. 

2. Các quy định tại điểm a khoản 1, 

các khoản 2 và 4 Điều 15 Nghị định này 

có hiệu lực thi hành đối với các quyết định 

trong xử phạt vi phạm hành chính được 

ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2021. 

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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