
 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN NỘP PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG TRÊN 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

 

BƯỚC 1: Khách hàng truy cập website Cổng DVCQG 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html và thực hiện đăng nhập  

 Trường hợp 1: Khách hàng đã có tài khoản trên Cổng DVCQG 

- Truy cập website Cổng DVCQG và chọn Đăng nhập 

 

 

- Nhập thông tin: Tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html


 

 

- Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của khách hàng: 

 

 

- Chọn Thanh toán trực tuyến -> Tra cứu/Thanh toán vi phạm giao thông để tra cứu thông tin 

 

 Trường hợp 2: Khách hàng chưa đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG hoặc không đăng 

nhập bằng user mà thanh toán trực tiếp 

- Truy cập website Cổng DVCQG, chọn Thanh toán trực tuyến -> Tra cứu/Thanh toán vi 

phạm giao thông để tra cứu thông tin 



 

 

 

BƯỚC 2: Truy vấn thông tin 

 Trường hợp 1: Khách hàng có thông tin số quyết định vi phạm giao thông 

- Trong phần tra cứu hồ sơ, khách hàng chọn Tra cứu theo mã quyết định, sau đó nhập số 

quyết định/số biên bản vi phạm giao thông, mã bảo mật và nhấn Tra cứu  

 

 Trường hợp 2: Khách hàng không có thông tin số quyết định vi phạm giao thông 

- Trong phần tra cứu hồ sơ, khách hàng chọn Tra cứu theo biên bản vi phạm, sau đó truy vấn 

Biên lai để ra mã Quyết định và tiến hành tra cứu. 



 

 

 

 

* Lưu ý: Đối với Khách hàng chưa đăng ký tài khoản/không đăng nhập, khách hàng cần nhập 

thông tin người thanh toán: 

 

 

BƯỚC 3:  Thanh toán qua Tài khoản/Thẻ SHB  

- Sau khi tra cứu thông tin, khách hàng nhấn Thanh toán và chọn SHB 



 

 

 

 

BƯỚC 4: Đăng nhập dịch vụ Ngân hàng điện tử của SHB 

- Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu dịch vụ NHĐT SHB  

 

 

BƯỚC 5:  Thanh toán nộp phạt vi phạm giao thông 

- Sau khi đăng nhập vào dịch vụ NHĐT SHB, màn hình hiển thị tương tự như sau: 



 

 

 

 

* Lưu ý: 

- Khách hàng chỉ chọn tài khoản nguồn để trích nợ, các thông tin còn lại hệ thống tự động 

hiển thị, khách hàng không được thay đổi. 

- Tài khoản nguồn để trích nợ phải là tài khoản đang hoạt động (không bị khóa, không bị 

Nodebit) và có số dư lớn hơn số tiền phải nộp phạt.  

- Trường hợp số tiền phải nộp phạt vượt quá hạn mức giao dịch của gói eBank quý khách 

đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vượt quá hạn mức giao dịch. Quý khách vui lòng 

kiểm tra lại” và quay lại màn hình thanh toán. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline *6688 

hoặc đến các điểm giao dịch của SHB trên toàn quốc để được hỗ trợ. 

 

- Khách hàng nhấn nút Tiếp tục, nhập mã xác thực SMS/Smart OTP và nhấn nút Xác nhận 

để hoàn thành giao dịch: 

 



 

 

- Sau khi nhấn Xác nhận, hệ thống hiển thị màn hình kết quả giao dịch thành công tương tự 

như sau: 

 

 

BƯỚC 6: Xác nhận thanh toán thành công và sinh chứng từ giao dịch 

- Màn hình chuyển về Cổng DVCQG, hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công”. 

Khách hàng nhấn nút “TẢI BIÊN LAI” để tải và in biên lai.  

- Chứng từ thanh toán và thông tin trạng thái thanh toán được đồng thời lưu trữ tại SHB và 

Cổng DVCQG để khách hàng tiện tra cứu lịch sử giao dịch.  

 

 


