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THÁNG 8 NĂM 2022 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường 

sắt; hàng không dân dụng.  

1. Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 4a vào 

sau Điều 4 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt như sau: 

“Điều 4a. Hành vi vi phạm hành 

chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành 

chính đang thực hiện 

1. Hành vi vi phạm hành chính đã kết 

thúc gồm những hành vi vi phạm sau đây: 

a) Hành vi vi phạm quy định về xếp 

hàng hóa tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 

3, khoản 5 Điều 28 Nghị định này. Thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính 

từ thời điểm phát hiện hành vi chở hàng 

vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên 

chở) cho phép tham gia giao thông của 

phương tiện; 

b) Các hành vi vi phạm được phát hiện 

thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ. Thời điểm chấm dứt hành vi vi 

phạm được tính từ thời điểm phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận hành vi 

vi phạm; 

c) Các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại Nghị định này mà không thuộc các 

trường hợp quy định tại điểm a, điểm b 

khoản này nhưng đã được thực hiện xong 

trước thời điểm người có thẩm quyền phát 

hiện hành vi vi phạm. Trong trường hợp 

không có tài liệu, chứng cứ để xác định 

chính xác thời điểm chấm dứt hành vi vi 

phạm, thì các hành vi vi phạm này vẫn 

được xác định là còn trong thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính. 



2. Các hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại Nghị định này mà không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này 

là các hành vi vi phạm hành chính đang 

thực hiện.”. 

2. Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điểm, khoản của Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt như sau: 

a) Sửa đổi điểm k khoản 3 Điều 5 như 

sau: 

“k) Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao 

nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe 

tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường 

cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển 

báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với 

loại phương tiện đang điều khiển; điều 

khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có 

nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương 

tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải 

tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ 

phải đối với loại phương tiện đang điều 

khiển;”; 

b) Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 5 như 

sau: 

“c) Điều khiển xe không đủ điều kiện 

để thu phí theo hình thức điện tử tự động 

không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối 

hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài 

khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua 

làn thu phí điện tử tự động không dừng) đi 

vào làn đường dành riêng thu phí theo hình 

thức điện tử tự động không dừng tại các 

trạm thu phí;”; 

c) Sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 5 như 

sau: 

“b) Không nhường đường hoặc gây cản 

trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín 

hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ;”; 

d) Bổ sung điểm d vào sau điểm c 

khoản 7 Điều 5 như sau: 

“d) Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc 

không đúng nơi quy định; không có báo 

hiệu để người lái xe khác biết khi buộc 

phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc 

không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên 

đường cao tốc;”. 

3. Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điểm, khoản của Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt như sau: 

a) Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 như 

sau: 

“a) Chuyển hướng không giảm tốc độ 

hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ 

trường hợp điều khiển xe đi theo hướng 

cong của đoạn đường bộ ở nơi đường 



không giao nhau cùng mức); điều khiển xe 

rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung 

cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang 

điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có 

biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đối 

với loại phương tiện đang điều khiển;”; 

b) Bổ sung điểm n, điểm o vào sau 

điểm m khoản 3 Điều 6 như sau: 

“n) Không đội “mũ bảo hiểm cho 

người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo 

hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không 

cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe 

tham gia giao thông trên đường bộ; 

o) Chở người ngồi trên xe không đội 

“mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 

hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ 

trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ 

em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi 

vi phạm pháp luật.”; 

c) Sửa đổi khoản 5 Điều 6 như sau: 

“5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm 

sau đây: 

a) Đi ngược chiều của đường một 

chiều, đi ngược chiều trên đường có biển 

“Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm 

quy định tại điểm b khoản 6 Điều này và 

các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm 

nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

b) Không nhường đường hoặc gây cản 

trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín 

hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.”; 

d) Sửa đổi điểm c khoản 10 Điều 6 như 

sau: 

“c) Thực hiện hành vi quy định tại 

điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; 

điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 

Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép 

lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm 

hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định 

tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 

Điều này bị tịch thu phương tiện. Thực 

hiện hành vi quy định tại một trong các 

điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai 

nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: 

điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, 

điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, 

điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m 

khoản 2; điểm a, điểm b, điểm c, điểm k, 

điểm m khoản 3; điểm e, điểm g, điểm h 

khoản 4; điểm b khoản 5 Điều này;”. 

4. Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi điểm g khoản 4 

Điều 7 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt như sau: 



“g) Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao 

nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu xe 

tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường 

cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển 

báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với 

loại phương tiện đang điều khiển; điều 

khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có 

nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương 

tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải 

tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ 

phải đối với loại phương tiện đang điều 

khiển;”. 

5. Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP bổ sung điểm đ, điểm e 

vào sau điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt như 

sau: 

“đ) Người điều khiển xe đạp máy (kể 

cả xe đạp điện) không đội “mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 

không cài quai đúng quy cách khi tham gia 

giao thông trên đường bộ; 

e) Chở người ngồi trên xe đạp máy (kể 

cả xe đạp điện) không đội “mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 

không cài quai đúng quy cách, trừ trường 

hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em 

dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi 

phạm pháp luật.”. 

6. Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 

11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt như sau: 

“6. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 

600.000 đồng đối với người được chở trên 

xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), 

các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe 

tương tự xe gắn máy, xe đạp máy (kể cả xe 

đạp điện) thực hiện một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: 

a) Bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, 

dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh, 

đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên 

tay lái; 

b) Không đội “mũ bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, xe máy” không cài 

quai đúng quy cách khi tham gia giao 

thông trên đường bộ.”. 

7. Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP bổ sung khoản 4a vào 

sau khoản 4 Điều 15  Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 



thông đường bộ và đường sắt như sau: 

“4a. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 

6.000.000 đồng đối với người điều khiển 

phương tiện, chủ phương tiện trốn tránh, 

không trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ 

khi phương tiện tham gia giao thông qua 

các trạm thu phí.”. 

8. Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt như 

sau: 

“Điều 16. Xử phạt người điều khiển 

xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi 

rơ moóc được kéo theo) và các loại xe 

tương tự xe ô tô vi phạm quy định về 

điều kiện của phương tiện khi tham gia 

giao thông 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 

200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe 

không có kính chắn gió hoặc có nhưng vỡ 

hoặc có nhưng không có tác dụng (đối với 

xe có thiết kế lắp kính chắn gió). 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 

400.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe không có đủ đèn 

chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, 

đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu 

hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết 

bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng 

hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị 

đó nhưng không có tác dụng, không đúng 

tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được 

quy định phải có những thiết bị đó), trừ các 

hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 

3 Điều 23, điểm q khoản 4 Điều 28 Nghị 

định này; 

b) Điều khiển xe không có còi hoặc có 

nhưng còi không có tác dụng; 

c) Điều khiển xe không có bộ phận 

giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng 

không có tác dụng, không bảo đảm quy 

chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn. 

3. Phạt tiền từ từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe lắp thêm đèn phía 

trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một 

hoặc cả hai bên thành xe; 

b) Điều khiển xe có hệ thống chuyển 

hướng của xe không đúng tiêu chuẩn an 

toàn kỹ thuật; 

c) Điều khiển xe không lắp đủ bánh lốp 

hoặc lắp bánh lốp không đúng kích cỡ hoặc 

không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật (kể cả 

rơ moóc và sơ mi rơ moóc); 

d) Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận 

tải hành khách lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, 



giường nằm hoặc có kích thước khoang 

chở hành lý (hầm xe) không đúng với 

thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường của xe. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe không có Giấy đăng 

ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy 

đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ 

moóc và sơ mi rơ moóc); 

b) Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc) không gắn biển số (đối với 

loại xe có quy định phải gắn biển số); 

c) Điều khiển xe ô tô tải (kể cả rơ 

moóc và sơ mi rơ moóc) có kích thước 

thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật 

được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

xe; 

d) Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi 

vượt quá âm lượng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

4.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe có Giấy chứng nhận 

hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng 

dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ 

moóc); 

b) Điều khiển xe không đủ hệ thống 

hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng 

không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn 

an toàn kỹ thuật (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ 

moóc).  

6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 

6.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe gắn biển số không 

đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số 

không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể 

cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); 

b) Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy 

chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử 

dụng Giấy đăng ký xe không đúng số 

khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc); 

c) Điều khiển xe không có Giấy chứng 

nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có 

quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký 

tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử 

dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và 

sơ mi rơ moóc); 

d) Điều khiển xe không gắn đủ biển số 

hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn 

biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ 

cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm 



làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc 

của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc). 

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Điều khiển xe đăng ký tạm, xe có 

phạm vi hoạt động hạn chế hoạt động quá 

phạm vi, thời hạn cho phép; 

b) Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc) quá niên hạn sử dụng tham gia 

giao thông (đối với loại xe có quy định về 

niên hạn sử dụng); 

c) Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp 

trái quy định tham gia giao thông (bao gồm 

cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ 

tham gia giao thông, rơ moóc và sơ mi rơ 

moóc được kéo theo). 

8. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều 

khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị 

áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau 

đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a, điểm b khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm 

c khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng 

đến 03 tháng; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a khoản 3, điểm d khoản 4 Điều này bị tịch 

thu đèn lắp thêm, còi vượt quá âm lượng; 

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a, điểm b khoản 6 Điều này bị tịch thu 

Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng 

ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị 

tẩy xóa; bị tước quyền sử dụng Giấy phép 

lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; 

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

b, điểm c khoản 7 Điều này bị tịch thu 

phương tiện (trừ trường hợp xe ô tô từ 10 

chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành 

khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy 

định về điều kiện kinh doanh của hình thức 

kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 

năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 

chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách) và 

bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 

01 tháng đến 03 tháng;  

đ) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a khoản 4, điểm b khoản 6 Điều này trong 

trường hợp không có Giấy đăng ký xe hoặc 

sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan 

có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, 

số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ 

moóc và sơ mi rơ moóc) mà không chứng 

minh được nguồn gốc xuất xứ của phương 

tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển 

quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ 

nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu 

phương tiện. 



9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử 

phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi 

vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc 

phục hậu quả sau đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 1; khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3; 

điểm c, điểm d khoản 4; điểm b khoản 5; 

điểm d khoản 6 Điều này buộc phải lắp đầy 

đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu 

chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại 

tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy 

định; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a, điểm d khoản 3 Điều này buộc phải lắp 

đầy đủ thiết bị hoặc khôi phục lại tính năng 

kỹ thuật của thiết bị theo quy định, tháo bỏ 

những thiết bị lắp thêm không đúng quy 

định.”. 

9. Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP bổ sung điểm d vào sau 

điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt như sau: 

“d) Điều khiển xe gắn biển số không 

đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, 

số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị 

hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số 

hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền 

biển.”. 

10. Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 21 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt như 

sau: 

“Điều 21. Xử phạt các hành vi vi 

phạm quy định về điều kiện của người 

điều khiển xe cơ giới 

1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe 

gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe 

tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, 

máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. 

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 

200.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các 

loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc 

không mang theo Giấy chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

còn hiệu lực; 

b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các 

loại xe tương tự xe gắn máy không mang 

theo Giấy đăng ký xe; 

c) Người điều khiển xe mô tô và các 

loại xe tương tự xe mô tô không mang theo 

Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 5, điểm c khoản 7 

Điều này. 

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 



400.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo 

và các loại xe tương tự xe ô tô không mang 

theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi 

phạm quy định tại điểm c khoản 8 Điều 

này; 

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo 

và các loại xe tương tự xe ô tô không mang 

theo Giấy đăng ký xe (kể cả rơ moóc và sơ 

mi rơ moóc); 

c) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo 

và các loại xe tương tự xe ô tô không mang 

theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại 

xe có quy định phải kiểm định, kể cả rơ 

moóc và sơ mi rơ moóc). 

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 

600.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 

50 cm3 trở lên; 

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo 

và các loại xe tương tự xe ô tô không có 

hoặc không mang theo Giấy chứng nhận 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới còn hiệu lực. 

5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 

175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm 

sau đây: 

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử 

dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy 

xóa; 

b) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các 

nước tham gia Công ước về Giao thông 

đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái 

xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không 

mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; 

c) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp 

lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt 

sau không trùng với số phôi được cấp mới 

nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy 

phép lái xe). 

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

4.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy 

kéo, các loại xe tương tự xe ô tô. 

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 

175 cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh thực 

hiện một trong các hành vi vi phạm sau 

đây: 

a) Có Giấy phép lái xe nhưng không 

phù hợp với loại xe đang điều khiển; 

b) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử 

dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy 



xóa; 

c) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các 

nước tham gia Công ước về Giao thông 

đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái 

xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không 

mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; 

d) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp 

lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt 

sau không trùng với số phôi được cấp mới 

nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy 

phép lái xe). 

8. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô 

tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Có Giấy phép lái xe nhưng đã hết 

hạn sử dụng dưới 03 tháng; 

b) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các 

nước tham gia Công ước về Giao thông 

đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái 

xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không 

mang theo Giấy phép lái xe quốc gia; 

c) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp 

lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt 

sau không trùng với số phôi được cấp mới 

nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy 

phép lái xe). 

9. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự 

xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Có Giấy phép lái xe nhưng không 

phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc 

có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử 

dụng từ 03 tháng trở lên; 

b) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử 

dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có 

thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép 

lái xe bị tẩy xóa. 

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều 

khiển phương tiện thực hiện hành vi vi 

phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt 

bổ sung sau đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a, điểm c khoản 5; điểm b, điểm d khoản 7; 

điểm c khoản 8; điểm b khoản 9 Điều này 

còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan 

có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy 

xóa, Giấy phép lái xe không hợp lệ; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

c khoản 5, điểm d khoản 7, điểm c khoản 8 

bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 

được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin 

quản lý Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 

03 tháng.”. 

11. Khoản 12 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điểm, khoản của Điều 23 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 



thông đường bộ và đường sắt như sau: 

a) Sửa đổi điểm p khoản 5 Điều 23 như 

sau: 

“p) Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận 

tải hành khách không lắp camera theo quy 

định (đối với loại xe có quy định phải lắp 

camera) hoặc có lắp camera nhưng không 

ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe 

(bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của 

xe) trong quá trình xe tham gia giao thông 

theo quy định hoặc sử dụng biện pháp kỹ 

thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp 

khác làm sai lệch dữ liệu của camera lắp 

trên xe ô tô;”; 

b) Sửa đổi điểm đ khoản 6 Điều 23 như 

sau: 

“đ) Điều khiển xe tham gia kinh doanh 

vận tải hành khách không gắn thiết bị giám 

sát hành trình của xe theo quy định hoặc có 

gắn thiết bị giám sát hành trình của xe 

nhưng thiết bị không hoạt động theo quy 

định hoặc sử dụng biện pháp kỹ thuật, 

trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác 

làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát 

hành trình của xe ô tô;”; 

c) Bổ sung khoản 7a vào sau khoản 7 

Điều 23 như sau: 

“7a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.0000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện hành vi đón, trả hành khách 

trên đường cao tốc.”; 

d) Sửa đổi điểm b khoản 8 Điều 23 như 

sau: 

“b) Thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 7a Điều này bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 

tháng;”. 

12. Khoản 13 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điểm, khoản của Điều 24 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt như sau: 

a) Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 24 như 

sau: 

“c) Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận 

tải hàng hóa không lắp camera theo quy 

định (đối với loại xe có quy định phải lắp 

camera) hoặc có lắp camera nhưng không 

ghi, không lưu trữ được hình ảnh của người 

lái xe trong quá trình điều khiển xe tham 

gia giao thông theo quy định hoặc sử dụng 

biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, 

các biện pháp khác làm sai lệch dữ liệu của 

camera lắp trên xe ô tô;”; 

b) Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 24 như 

sau: 

“c) Điều khiển xe tham gia kinh doanh 

vận tải hàng hóa không gắn thiết bị giám 

sát hành trình của xe theo quy định hoặc có 

gắn thiết bị giám sát hành trình của xe 



nhưng thiết bị không hoạt động theo quy 

định hoặc sử dụng biện pháp kỹ thuật, 

trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác 

làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát 

hành trình của xe ô tô;”; 

c) Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 

Điều 24 như sau: 

“8a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.0000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện hành vi nhận, trả hàng trên 

đường cao tốc.”; 

d) Sửa đổi điểm b khoản 9 Điều 24 như 

sau: 

“b) Thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 7, điểm c khoản 8, khoản 8a Điều 

này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 

từ 02 tháng đến 04 tháng;”. 

13. Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 25 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt như 

sau: 

“Điều 25. Xử phạt người điều khiển 

xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm quy 

định về vận chuyển hàng siêu trường, 

siêu trọng  

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

a) Chở hàng siêu trường, siêu trọng 

không có báo hiệu kích thước của hàng 

theo quy định; 

b) Không thực hiện đúng quy định 

trong Giấy phép lưu hành, trừ các hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 2; điểm b, điểm 

c, điểm d khoản 3 Điều này. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi chở hàng 

siêu trường, siêu trọng có Giấy phép lưu 

hành còn giá trị sử dụng nhưng kích thước 

bao ngoài của xe (sau khi đã xếp hàng lên 

xe) vượt quá quy định trong Giấy phép lưu 

hành. 

3. Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Chở hàng siêu trường, siêu trọng 

không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy 

phép lưu hành nhưng đã hết giá trị sử dụng 

hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành không do 

cơ quan có thẩm quyền cấp; 

b) Chở hàng siêu trường, siêu trọng có 

Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng 

nhưng tổng trọng lượng (sau khi đã xếp 

hàng lên xe) vượt quá quy định trong Giấy 

phép lưu hành; 

c) Chở hàng siêu trường, siêu trọng có 

Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng 



nhưng đi không đúng tuyến đường quy 

định trong Giấy phép lưu hành; 

d) Chở hàng siêu trường, siêu trọng có 

Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng 

nhưng chở không đúng loại hàng quy định 

trong Giấy phép lưu hành.  

4. Ngoài việc bị phạt tiền, người thực 

hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các 

hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều này bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; 

b) Thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều này bị tước quyền 

sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 

04 tháng; 

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều này bị tịch thu Giấy phép 

lưu hành đã hết giá trị sử dụng hoặc không 

do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử 

phạt, người thực hiện hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 

này nếu gây hư hại cầu, đường còn bị áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 

khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay 

đổi do vi phạm hành chính gây ra.”. 

14.  Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt như 

sau: 

“Điều 29. Xử phạt hành vi sản xuất, 

lắp ráp trái phép phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ; sản xuất, bán biển số 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

trái phép 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 

20.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện hành vi bán biển số 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

không phải là biển số do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền sản xuất hoặc không được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

35.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 

60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối 

với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển 

số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái phép 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

3. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ 

chức thực hiện hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn bị áp 

dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu 

biển số, phương tiện sản xuất, lắp ráp trái 

phép. 

4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử 

phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn 



bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 

do thực hiện vi phạm hành chính.”. 

15. Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

16. Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông 

đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 

xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện 

hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng 

các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi 

phạm./. 

 PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 11 

 

 


