
CẦN MANG THEO KHI LÁI XE

CÔNG TY LUẬT PL&PARTNERS

Hotline: 0931.111.060

Email: info@pl-partners.vn

“Our Mission,
Your Success”

CÁC LOẠI GIẤY TỜ

GIẤY PHÉP LÁI XE

GIẤY ĐĂNG KÝ XE

GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN KỸ THUẬT

VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xử phạt vi phạm:

Xử phạt vi phạm:

- Không mang theo: 100.000 đồng - 120.000 đồng

- Không mang theo: 200.000 đồng - 400.000 đồng

Xử phạt vi phạm:

- Không mang theo: 100.000 đồng - 120.000 đồng

- Không mang theo: 400.000 đồng - 600.000 đồng

Xử phạt vi phạm:

- Không có / Giấy phép không đúng quy định:
800.000 đồng - 1.200.000 đồng<175cm³:

>=175cm³:

- Hết hạn dưới 06 tháng: 400.000 đồng - 600.000 đồng
- Hết hạn từ 06 tháng trở lên: 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng

- Không mang theo: 100.000 đồng - 200.000 đồng
- Không có / Hết hạn: 300.000 đồng - 400.000 đồng
- Có nhưng không đúng quy định: 300.000 đồng - 400.000 đồng

- Không có / Hết hạn: 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng
- Có nhưng không đúng quy định: 
                                          4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng

- Không mang theo: 200.000 đồng - 400.000 đồng

- Không có / Giấy phép không đúng quy định: 
                                          4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng

- Không mang theo: 200.000 đồng - 400.000 đồng
- Hết hạn dưới 01 tháng: 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng
- Hết hạn từ 01 tháng trở lên: 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng
- Không có / Có nhưng không đúng quy định: 
                                          4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng

3.000.000 đồng - 4.000.000 đồng

Áp dụng với loại xe có quy định phải kiểm định

(Còn hiệu lực)

***Nội dung trên đây áp dụng đối với người đã đủ độ tuổi lái xe theo quy định.


