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THÔNG BÁO 

Các quy định về mức phạt mới tại Nghị định số 123/2021 sửa đổi,  

bổ sung Nghị định số 100/2009, có hiệu lực ngày 01/01/2022,  xử phạt vi 

phạm hành chính mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ  

đối với người điều khiển xe mô tô, xe ô tô 

 

 Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 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 

Dưới đây là 10 điểm mới về mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ 

được áp dụng từ ngày 01/01/2022 theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Cụ thể như 

sau: 

1. Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tới 600.000 

đồng 

Theo điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều 

khiển xe có các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng: 

- 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; 

- 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; 

(Hiện hành, theo điểm i, k khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-

CP hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên đường sẽ bị 

phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng.) 

2. Sử dụng bằng lái xe ô tô quá hạn bị phạt 12 triệu đồng 

Hiện nay theo điểm c khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức 

phạt đối với việc sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng dưới 6 tháng chỉ 

có 400.000 đến 600.000 đồng. 

Trong trường hợp Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên 

thì mức phạt sẽ từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. 

Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP đã rút thời gian giấy phép 

lái xe ô tô hết hạn làm căn cứ tính mức xử phạt từ 06 tháng xuống còn 03 tháng. 

Đồng thời, tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hết 

hạn sử dụng như sau: 
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- Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng Giấy 

phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng; 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với người sử dụng 

Giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên. 

3. Tăng mức phạt với hành vi điều khiển xe không có Giấy phép lái xe 

Theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định tăng mức 

phạt đối với người điều khiển các loại xe sau đây 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: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 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 (hiện nay, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng); 

- Phạt tiền từ 4.000.000 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 (hiện 

nay, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng); 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô (hiện nay, phạt tiền từ 4.000.000 

đến 6.000.000 đồng). 

Đồng thời, Nghị định 123/2021/NĐ-CP vẫn giữ nguyên mức phạt từ 

100.000 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô và các loại xe 

tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe; và mức phạt 200.000 đến 

400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự 

xe ô tô không mang theo Giấy phép lái xe. 

4. Tăng mức phạt hành vi che biển số xe ô tô, xe gắn máy 

Tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định 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 sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng khi: 

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). 

(Quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, 

hành vi che biển số xe chỉ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng). 

Đồng thời, khoản 10 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định mức 

phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, 

xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe 

tương tự xe gắn máy khi: 

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. 

5. Phạt nặng xe ô tô nhận, trả khách, hàng hóa trên đường cao tốc 

Nghị định 123/2021/NĐ-CP tăng mức phạt gần như gấp đôi đối với hành 

vi xe ô tô chở hành khách, xe ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi 

rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, vận 

chuyển hàng hóa.  
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Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với người điều 

khiển xe có hành vi: 

- Đón, trả khách trên đường cao tốc; 

- Nhận, trả hàng trên đường cao tốc. 

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện các hành vi trên còn bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng 

(Hiện nay, Nghị định 100/2019/NĐ-CP chỉ xử phạt tiền từ 5.000.000 đến 

7.000.000 đồng đối với hành vi nhận, trả khách, hàng hóa trên đường cao tốc.) 

6. Tăng mức phạt với mọi trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển 

hàng siêu trường, siêu trọng  

Theo khoản 14 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP (sửa đổi Điều 25 Nghị 

định 100/2019/NĐ-CP), mức xử phạt người điều khiển xe ô tô có hành vi vi 

phạm về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng quy định như sau: 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: 

+ Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có báo hiệu kích thước của 

hàng theo quy định; 

+ Không thực hiện đúng quy định trong Giấy phép lưu hành, trừ các hành 

vi vi phạm về giấy phép lưu hành dưới đây. 

(Hiện nay, phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng). 

- 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. 

(Bổ sung mức phạt này so với quy định hiện nay) 

- Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

+ 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; 

+ Chở hàng siêu trường, siêu trọng có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử 

dụng nhưng tổng trọng lượng, kích thước bao ngoài của xe (sau khi đã xếp hàng 

lên xe) vượt quá quy định trong Giấy phép lưu hành; 

+ 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; 

+ 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. 

(Hiện nay chỉ phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng). 

7. Chỉ còn 3 mức vi phạm đối với xe chở quá tải trọng 

Đối với người điều khiển xe chở quá tải trọng, trước đây cơ quan chức 

năng chia làm 5 mức phạt lần lượt là: Quá tải 10-20%; 20-50%; 50-100%; 100-

150% và trên 150% với mức phạt 1.000.000 đến 16.000.000 đồng. 

Tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, chỉ quy định còn 3 mức xử lý với mức 

phạt tương ứng như sau: 

- Quá tải 10-20%: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng; 
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- Quá tải 20-50%: Phạt tiền từ 13.000.000 đến 15.000.000 đồng; 

- Quá tải trên 50%: Phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng. 

8. Tăng mức phạt với hành vi bán, sản xuất biển số xe trái phép 

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 tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP có mức 

phạt như sau: 

- Cá nhân: từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng (hiện nay chỉ phạt từ 

1.000.000 đến 2.000.000 đồng); 

- Tổ chức: từ 20.000.000 đến 24.000.000 đồng (hiện nay chỉ phạt từ 

2.000.000 đến 4.000.000 đồng). 

Ngoài ra, hành vi sản xuất biển số trái phép hoặc sản xuất, lắp ráp trái 

phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng tăng mức phạt như sau: 

- Cá nhân: từ 30.000.000 đến 35.000.000 đồng (hiện nay chỉ phạt từ 

3.000.000 đến 5.000.000 đồng); 

- Tổ chức: từ 60.000.000 đến 70.000.000 đồng (hiện nay chỉ phạt từ 

6.000.000 đến 10.000.000 đồng). 

9. Phạt nặng hơn hành vi đua xe trái phép 

Khoản 19 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định tăng mức phạt đối 

với hành vi đua xe trái phép, bao gồm: 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng đối với người đua xe mô 

tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép (hiện nay phạt tiền từ 7.000.000 đến 

8.000.000 đồng); 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng đối với người đua xe ô tô 

trái phép (hiện nay phạt tiền từ 8.000.000 đến 10.000.000 đồng). 

10. Thay đổi quy định xử phạt xe chở khách quá số người quy định  

Hiện nay, Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 

400.000 đến 600.000 đồng/người vượt quá quy định được phép chở của phương 

tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với 

người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt). 

Theo quy định mới, Nghị định 123/2021/NĐ-CP giữ nguyên mức phạt 

400.000 đến 600.000 đồng/người vượt quá quy định được phép chở của phương 

tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng. 

 Trên đây là một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người 

điều khiển xe mô tô, xe ô tô trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định 

tại Nghị định số 123/2021 của Chính phủ, UBND xã Thông báo cho Nhân dân 

trên địa bàn biết và nghiêm chỉnh chấp hành./. 
 

Nơi nhận:                                                     
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ và các Đoàn thể cấp xã; 

- Các Trường học, Trạm y tế, HTX; 

- Ban cán sự 9 thôn; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VP, TP,CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Sự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-123-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-477975.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-100-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-426369.aspx
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