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NGH卯ăA卯NH 

V陰 QU謂N Lụ VÀ S盈 D影NG CON D遺U 

C<n cへ Luｖt tつ chへc Chính phぶ ngày 19 tháng 6 n<m 2015; 

C<n cへ Luｖt Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 n<m 2014; 

Theo đぐ nghず cぶa Bと tr∫のng Bと Công an; 

Chính phぶ ban hành Nghず đずnh vぐ quｌn lý và sぼ dぴng con dｎu. 

Ch逢挨ngăI 

QUYăA卯NHăCHUNG 

Ai隠u 1.ăPh衣măviăđi隠u ch雨nh 

1. Ngh鵜 đ鵜nh này quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u c栄a c挨 quan nhà n逢噂c, đ挨n v鵜 v┡ trang 
nhân dân, c挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, 
t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c kinh t院, t鰻 ch泳c h瓜i, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính ph栄, 
t鰻 ch泳c tôn giáo, t鰻 ch泳c n逢噂c ngoài ho衣t đ瓜ng t衣i Vi羽t Nam, t鰻 ch泳c khác đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t (sau đây g丑i chung là c挨 quan, t鰻 ch泳c) và ch泳c danh nhà n逢噂c. 

2. Ngh鵜 đ鵜nh này không đi隠u ch雨nh đ嘘i v噂i: 

a) Qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u c栄a doanh nghi羽p đ逢嬰c đ<ng kỦ, ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t 
doanh nghi羽p và Lu壱t đ亥u t逢; 

b) D医u tiêu đ隠; d医u ngày, tháng, n<m; d医u ti院p nh壱n công v<n; d医u ch英 kỦ. 

Ai隠u 2.ăA嘘iăt逢嬰ngăápăd映ng 

Ngh鵜 đ鵜nh này áp d映ng đ嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân Vi羽t Nam; c挨 quan đ衣i di羽n n逢噂c C瓜ng hòa 
xã h瓜i ch栄 ngh┄a Vi羽t Nam 荏 n逢噂c ngoài; t鰻 ch泳c, cá nhân n逢噂c ngoài ho衣t đ瓜ng t衣i Vi羽t Nam có liên 
quan đ院n vi羽c qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

Ai隠u 3.ăGi違iăthíchăt瑛ăng英 

Trong Ngh鵜 đ鵜nh này, các t瑛 ng英 d逢噂i đây đ逢嬰c hi吋u nh逢 sau: 

1. Con d医u là ph逢挨ng ti羽n đ員c bi羽t do c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n đ<ng kỦ, qu違n lỦ, đ逢嬰c s穎 
d映ng đ吋 đóng trên v<n b違n, gi医y t運 c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c. 

Con d医u quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này, bao g欝m: Con d医u có hình Qu嘘c huy, con d医u có hình bi吋u 
t逢嬰ng, con d医u không có hình bi吋u t逢嬰ng, đ逢嬰c s穎 d映ng d逢噂i d衣ng d医u 逢噂t, d医u n鰻i, d医u thu nh臼, 
d医u xi. 

2. Con d医u có hình Qu嘘c huy là con d医u trên b隠 m員t có hình Qu嘘c huy n逢噂c C瓜ng hòa xã h瓜i ch栄 
ngh┄a Vi羽t Nam. 

3. Con d医u có hình bi吋u t逢嬰ng là con d医u trên b隠 m員t có hình 違nh t逢嬰ng tr逢ng c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c 
đó đ逢嬰c pháp lu壱t công nh壱n ho員c đ逢嬰c quy đ鵜nh trong đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà Vi羽t Nam là thành viên. 

4. Con d医u không có hình bi吋u t逢嬰ng là con d医u trên b隠 m員t không có hình Qu嘘c huy ho員c không có 
hình 違nh t逢嬰ng tr逢ng nh逢 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 và kho違n 3 Ai隠u này. 

5. D医u 逢噂t là con d医u trên b隠 m員t có n瓜i dung thông tin, hình th泳c, kích th逢噂c theo quy đ鵜nh, khi s穎 
d映ng con d医u dùng ch医t li羽u m詠c đ吋 đóng lên v<n b違n, gi医y t運 s胤 in n瓜i dung thông tin trên b隠 m員t 
con d医u. 

6. D医u n鰻i là con d医u trên b隠 m員t có n瓜i dung thông tin gi嘘ng nh逢 d医u 逢噂t, khi s穎 d映ng đóng lên v<n 
b違n, gi医y t運 s胤 in n鰻i n瓜i dung thông tin trên b隠 m員t con d医u. 

7. D医u thu nh臼 là lo衣i d医u 逢噂t ho員c d医u n鰻i nh逢ng có kích th逢噂c nh臼 h挨n. 

8. D医u xi là con d医u trên b隠 m員t có n瓜i dung thông tin gi嘘ng nh逢 d医u 逢噂t, khi s穎 d映ng con d医u dùng 
ch医t li羽u xi đ吋 đóng niêm phong s胤 in n瓜i dung thông tin trên b隠 m員t con d医u. 



9. M磯u con d医u là quy chu育n v隠 n瓜i dung thông tin, hình th泳c, kích th逢噂c trên b隠 m員t con d医u do c挨 
quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 

10. C挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u là c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n đ<ng kỦ m磯u con d医u c栄a c挨 
quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c. 

11. A<ng kỦ m磯u con d医u là vi羽c c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng con d医u th詠c hi羽n 
đ<ng kỦ m磯u con d医u v噂i c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

12. Gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u là v<n b違n c栄a c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u ch泳ng 
nh壱n c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đã đ<ng kỦ m磯u con d医u tr逢噂c khi s穎 d映ng. 

13. C挨 quan có th育m quy隠n là c挨 quan có quy隠n quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c c医p gi医y đ<ng kỦ ho衣t 
đ瓜ng ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng ho員c công nh壱n ho衣t đ瓜ng và cho phép c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c 
danh nhà n逢噂c đ逢嬰c s穎 d映ng con d医u theo quy đ鵜nh. 

14. T鰻 ch泳c kinh t院 quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này là doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã đ逢嬰c 
thành l壱p, ho衣t đ瓜ng theo các lu壱t: Công ch泳ng, lu壱t s逢, giám đ鵜nh t逢 pháp, kinh doanh b違o hi吋m, 
ch泳ng khoán, h嬰p tác xã. 

Ai隠u 4.ăNguyênăt逸căqu違nălỦăvƠăs穎ăd映ngăconăd医u 

1. Tuân th栄 Hi院n pháp, pháp lu壱t. 

2. B違o đ違m công khai, minh b衣ch, t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân khi th詠c hi羽n 
th栄 t映c v隠 con d医u. 

3. Vi羽c đ<ng kỦ, qu違n lỦ con d医u và cho phép s穎 d映ng con d医u ph違i b違o đ違m các đi隠u ki羽n theo quy 
đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này. 

4. Con d医u quy đ鵜nh trong Ngh鵜 đ鵜nh này là hình tròn; m詠c d医u màu đ臼. 

Ai隠u 5. Ai隠u ki羽năs穎ăd映ngăconăd医u 

1. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c ch雨 đ逢嬰c s穎 d映ng con d医u khi đã có quy đ鵜nh v隠 vi羽c đ逢嬰c 
phép s穎 d映ng con d医u trong v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t ho員c quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan có th育m 
quy隠n; ph違i đ<ng kỦ m磯u con d医u tr逢噂c khi s穎 d映ng. 

2. Vi羽c s穎 d映ng con d医u có hình Qu嘘c huy ph違i đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i lu壱t, pháp l羽nh, ngh鵜 đ鵜nh ho員c 
quy院t đ鵜nh c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 quy đ鵜nh ch泳c n<ng, nhi羽m v映, quy隠n h衣n và c挨 c医u t鰻 ch泳c 
c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c đ逢嬰c quy đ鵜nh trong đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà Vi羽t Nam là thành viên. 

3. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có ch泳c n<ng c医p v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 và gi医y t運 có dán 
違nh ho員c niêm phong tài li羽u theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t thì đ逢嬰c phép s穎 d映ng d医u n鰻i, d医u thu nh臼 
ho員c d医u xi. 

4. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c ch雨 đ逢嬰c s穎 d映ng m瓜t con d医u theo m磯u do c挨 quan nhà 
n逢噂c có th育m quy隠n quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t ph違i s穎 d映ng thêm con d医u nh逢 con d医u đã c医p (d医u 逢噂t, d医u n鰻i, d医u thu nh臼, 
d医u xi), th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh sau đây: 

a) C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng thêm d医u 逢噂t ph違i đ逢嬰c s詠 cho phép c栄a c挨 
quan có th育m quy隠n; 

b) C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c t詠 quy院t đ鵜nh vi羽c s穎 d映ng thêm d医u n鰻i, d医u thu nh臼, d医u 
xi; 

c) T鰻 ch泳c kinh t院 t詠 quy院t đ鵜nh vi羽c s穎 d映ng thêm con d医u. 

Ai隠u 6.ăCácăhƠnhăviăb鵜ănghiêmăc医m 

1. Làm gi違 con d医u, s穎 d映ng con d医u gi違. 

2. Mua bán con d医u, tiêu h栄y trái phép con d医u. 

3. S穎 d映ng con d医u h院t giá tr鵜 s穎 d映ng. 

4. C嘘 Ủ làm bi院n d衣ng, s穎a ch英a n瓜i dung m磯u con d医u đã đ<ng kỦ. 

5. Không giao n瓜p con d医u theo quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan có th育m quy隠n ho員c c挨 quan đ<ng kỦ m磯u 
con d医u. 

6. M逢嬰n, cho m逢嬰n, thuê, cho thuê, c亥m c嘘, th院 ch医p con d医u; s穎 d映ng con d医u c栄a C挨 quan, t鰻 
ch泳c khác đ吋 ho衣t đ瓜ng. 

7. Chi院m gi英 trái phép, chi院m đo衣t con d医u. 

8. S穎 d映ng con d医u ch逢a đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

9. Làm gi違, s穎a ch英a, làm sai l羽ch n瓜i dung thông tin trên gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u. 



10. Aóng d医u lên ch英 kỦ c栄a ng逢運i không có th育m quy隠n. 

11. Không ch医p hành vi羽c ki吋m tra con d医u, không xu医t trình con d医u khi có yêu c亥u ki吋m tra c栄a c挨 
quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

12. L嬰i d映ng nhi羽m v映 đ逢嬰c giao trong quá trình gi違i quy院t th栄 t映c v隠 con d医u đ吋 sách nhi宇u, gây 
phi隠n hà, xâm ph衣m quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân. 

13. Các hành vi khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Ch逢挨ngăII 

QUYăA卯NHăC影ăTH韻 

M映că1.ăCONăD遺UăCịăHỊNHăQU渦CăHUY,ăCONăD遺UăCịăHỊNHăBI韻UăT姶営NG,ăCONăD遺UăKHÔNGă
CịăHỊNHăBI韻UăT姶営NG 

Ai隠uă7.ăC挨ăquan,ăt鰻ăch泳c,ăch泳cădanhănhƠăn逢噂căs穎ăd映ngăconăd医uăcóăhìnhăQu嘘căhuy 

1. Ch栄 t鵜ch n逢噂c, Ch栄 t鵜ch Qu嘘c h瓜i, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, T鰻ng th逢 kỦ Qu嘘c h瓜i. 

2. Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, H瓜i đ欝ng b亥u c穎 Qu嘘c gia, H瓜i đ欝ng dân t瓜c và các 曳y ban 
c栄a Qu嘘c h瓜i, c挨 quan c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, V<n phòng Qu嘘c h瓜i, Ki吋m toán nhà n逢噂c, 
Aoàn đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng. 

3. Chính ph栄, các b瓜; c挨 quan ngang b瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, H丑c vi羽n Chính tr鵜 Qu嘘c gia H欝 
Chí Minh, T鰻ng c映c ho員c đ挨n v鵜 t逢挨ng đ逢挨ng T鰻ng c映c. 

4. V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c. 

5. Tòa án nhân dân t嘘i cao, Tòa án nhân dân c医p cao, Tòa án nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c 
trung 逢挨ng, Tòa án nhân dân qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh và t逢挨ng đ逢挨ng, Tòa án quân 
s詠 trung 逢挨ng, Tòa án quân s詠 quân khu và t逢挨ng đ逢挨ng, Tòa án quân s詠 khu v詠c. 

6. Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao, Vi羽n ki吋m sát nhân dân c医p cao, Vi羽n ki吋m sát nhân, dân t雨nh, 
thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát nhân dân qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh và 
t逢挨ng đ逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát quân s詠 trung 逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát quân s詠 quân khu và t逢挨ng đ逢挨ng, 
Vi羽n ki吋m sát quân s詠 khu v詠c. 

7. H瓜i đ欝ng nhân dân và 曳y ban nhân dân các c医p. 

8. C挨 quan qu違n lỦ thi hành án dân s詠 thu瓜c B瓜 T逢 pháp, c挨 quan qu違n lỦ thi hành án thu瓜c B瓜 Qu嘘c 
phòng, c挨 quan thi hành án dân s詠 c医p t雨nh, c挨 quan thi hành án dân s詠 c医p huy羽n, c挨 quan thi hành 
án quân khu và t逢挨ng đ逢挨ng. 

9. A衣i s泳 quán, Phòng Lãnh s詠 thu瓜c A衣i s泳 quán, T鰻ng Lãnh s詠 quán, Lãnh s詠 quán, T鰻ng Lãnh s詠 
danh d詠, Lãnh s詠 danh d詠, Phái đoàn th逢運ng tr詠c, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên th逢運ng tr詠c 
và c挨 quan có tên g丑i khác th詠c hi羽n ch泳c n<ng đ衣i di羽n c栄a Nhà n逢噂c Vi羽t Nam t衣i t鰻 ch泳c qu嘘c t院 
liên Chính ph栄 ho員c t衣i vùng lãnh th鰻 n逢噂c ngoài. 

10. 曳y ban Nhà n逢噂c v隠 ng逢運i Vi羽t Nam 荏 n逢噂c ngoài, 曳y ban Biên gi噂i qu嘘c gia, C映c Lãnh s詠, C映c 
L宇 tân Nhà n逢噂c, S荏 Ngo衣i v映 thành ph嘘 H欝 Chí Minh tr詠c thu瓜c B瓜 Ngo衣i giao. 

11. C挨 quan khác có ch泳c n<ng qu違n lỦ nhà n逢噂c và đ逢嬰c phép s穎 d映ng con d医u có hình Qu嘘c huy 
theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 5 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

Ai隠u 8.ăC挨ăquan,ăt鰻ăch泳căs穎ăd映ngăconăd医uăcóăhìnhăbi吋uăt逢嬰ngăho員căconăd医uăkhôngăcóăhìnhă
bi吋uăt逢嬰ng 

1. C挨 quan, t鰻 ch泳c thu瓜c c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a b瓜, c挨 quan ngang b瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, 曳y 
ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i (tr瑛 các c挨 quan quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 7 Ngh鵜 đ鵜nh này), V<n phòng Qu嘘c h瓜i, 
Ki吋m toán nhà n逢噂c, H丑c vi羽n Chính tr鵜 Qu嘘c gia H欝 Chí Minh. 

2. C挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a b瓜, ngành trung 逢挨ng t衣i đ鵜a ph逢挨ng. 

3. C挨 quan, t鰻 ch泳c thu瓜c c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a Tòa án nhân dân t嘘i cao, Tòa án nhân dân c医p cao, 
Tòa án nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng, Tòa án nhân dân qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, thành 
ph嘘 thu瓜c t雨nh và t逢挨ng đ逢挨ng, Tòa án quân s詠 trung 逢挨ng, Tòa án quân s詠 quân khu và t逢挨ng 
đ逢挨ng, Tòa án quân s詠 khu v詠c. 

4. C挨 quan, t鰻 ch泳c thu瓜c c挨 c医u t鰻 ch泳c c栄a Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao, Vi羽n ki吋m sát nhân 
dân c医p cao, Vi羽n ki吋m sát nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát nhân dân 
qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh và t逢挨ng đ逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát quân s詠 trung 逢挨ng, Vi羽n 
ki吋m sát quân s詠 quân khu và t逢挨ng đ逢挨ng, Vi羽n ki吋m sát quân s詠 khu v詠c. 

5. C挨 quan đi隠u tra c栄a Công an nhân dân, c挨 quan đi隠u tra trong Quân đ瓜i nhân dân, c挨 quan đi隠u 
tra c栄a Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao. 



6. C挨 quan qu違n lỦ thi hành án hình s詠 thu瓜c B瓜 Công an; c挨 quan qu違n lỦ thi hành án hình s詠 thu瓜c 
B瓜 Qu嘘c phòng; tr衣i giam, tr衣i t衣m giam thu瓜c B瓜 Công an; tr衣i giam, tr衣i t衣m giam thu瓜c B瓜 Qu嘘c 
phòng; tr衣i giam thu瓜c quân khu; tr衣i t衣m giam c医p quân khu; tr衣i t衣m giam thu瓜c Công an c医p t雨nh; 
c挨 quan thi hành án hình s詠 Công an c医p t雨nh; c挨 quan thi hành án hình s詠 Công an c医p huy羽n; c挨 
quan thi hành án hình s詠 quân khu và t逢挨ng đ逢挨ng. 

7. Ban ch雨 huy quân s詠 b瓜, ngành trung 逢挨ng; t鰻 ch泳c ch雨 huy quân s詠 c挨 s荏. 

8. V<n phòng H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh 

9. C挨 quan chuyên môn, t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p thu瓜c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh, 曳y ban nhân dân c医p 
huy羽n. 

10. C挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, t鰻 
ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 
nghi羽p, t鰻 ch泳c tôn giáo, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính ph栄 đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n 
thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng. 

11. T鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không có ch泳c n<ng ngo衣i giao ho衣t đ瓜ng h嬰p pháp t衣i Vi羽t Nam. 

12. Doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã; chi nhánh, v<n phòng đ衣i di羽n c栄a doanh nghi羽p, 
h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng theo các lu壱t: Công ch泳ng, lu壱t s逢, giám 
đ鵜nh t逢 pháp, kinh doanh b違o hi吋m, ch泳ng khoán, h嬰p tác xã. 

13. T鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

14. 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p t雨nh, 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p huy羽n, 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p xã; Ban b亥u c穎 đ衣i 
bi吋u Qu嘘c h瓜i, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân 
dân c医p huy羽n, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân dân c医p xã; T鰻 b亥u c穎. 

15. T鰻 ch泳c khác đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng và đ逢嬰c 
phép s穎 d映ng con d医u theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 5 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

M映că2.ăCONăD遺UăC曳AăC愛ăQUAN,ăT蔚ăCH永CăN姶閏CăNGOÀIăT萎IăVI烏TăNAM 

Ai隠u 9.ăConăd医uăc挨ăquanăđ衣iădi羽năngo衣iăgiaoăc栄aăn逢噂căngoƠi 
C挨 quan đ衣i di羽n ngo衣i giao, c挨 quan lãnh s詠 và c挨 quan đ衣i di羽n c栄a các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 t衣i Vi羽t 
Nam, b瓜 ph壱n lãnh s詠, b瓜 ph壱n tùy viên quân s詠 và b瓜 ph壱n khác tr詠c thu瓜c c挨 quan đ衣i di羽n ngo衣i 
giao n逢噂c ngoài t衣i Vi羽t Nam tr逢噂c khi s穎 d映ng con d医u có trách nhi羽m thông báo m磯u con d医u v噂i 
B瓜 Ngo衣i giao Vi羽t Nam. 

Ai隠uă10.ăConăd医uăt鰻ăch泳căn逢噂căngoƠiăkhôngăcóăch泳căn<ngăngo衣iăgiao 

1. T鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không có ch泳c n<ng ngo衣i giao đ逢嬰c mang con d医u t瑛 n逢噂c ngoài vào Vi羽t 
Nam đ吋 s穎 d映ng, m磯u con d医u mang vào không đ逢嬰c s穎 d映ng các hình 違nh, bi吋u t逢嬰ng, tên c栄a 
Nhà n逢噂c Vi羽t Nam và c挨 quan, t鰻 ch泳c Vi羽t Nam ho員c vi ph衣m truy隠n th嘘ng l鵜ch s穎 v<n hóa, đ衣o 
đ泳c và thu亥n phong, m悦 t映c c栄a dân t瓜c Vi羽t Nam. Tr逢噂c khi s穎 d映ng con d医u ph違i th詠c hi羽n đ<ng kỦ 
m磯u con d医u t衣i c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 12 Ngh鵜 đ鵜nh này và h欝 s挨 đ<ng kỦ 
m磯u con d医u theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 10 Ai隠u 13 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Tr逢運ng h嬰p t鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không mang con d医u vào Vi羽t Nam mà đ隠 ngh鵜 làm con d医u t衣i 
Vi羽t Nam thì th詠c hi羽n th栄 t映c đ<ng kỦ m磯u con d医u t衣i c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u quy đ鵜nh t衣i 
Ai隠u 12 Ngh鵜 đ鵜nh này và h欝 s挨 đ<ng kỦ m磯u con d医u theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 10 Ai隠u 13 Ngh鵜 đ鵜nh 
này. 

M映că3.ăA;NGăKụăM郁UăCONăD遺U;ăTHUăH唄I,ăH曳YăCONăD遺UăVÀăH曳YăGIÁăTR卯ăS盈ăD影NGăCONă
D遺U 

Ai隠u 11.ăTrìnhăt詠,ăth栄ăt映căn瓜p,ăti院pănh壱năh欝ăs挨ăvƠătr違ăk院t qu違 

1. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c n瓜p 01 b瓜 h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i quy院t th栄 t映c v隠 con d医u theo 
quy đ鵜nh t衣i các Ai隠u 13, 14, 15, 16 và Ai隠u 17 Ngh鵜 đ鵜nh này cho c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u quy 
đ鵜nh t衣i Ai隠u 12 Ngh鵜 đ鵜nh này theo m瓜t trong các hình th泳c sau: 

a) N瓜p h欝 s挨 tr詠c ti院p t衣i b瓜 ph壱n ti院p nh壱n h欝 s挨 c栄a c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u; 

b) N瓜p h欝 s挨 qua c鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u (tr瑛 các v<n b違n, gi医y t運 
không đ逢嬰c phép đ<ng t違i qua h羽 th嘘ng m衣ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t). 

2. Cán b瓜 ti院p nh壱n h欝 s挨 có trách nhi羽m ki吋m tra thông tin, v<n b違n, gi医y t運 có trong h欝 s挨 và th詠c 
hi羽n theo các quy đ鵜nh sau: 

a) Tr逢運ng h嬰p h欝 s挨 h嬰p l羽, cán b瓜 ti院p nh壱n h欝 s挨 ph違i ghi gi医y biên nh壱n h欝 s挨, ghi rõ ngày ti院p 
nh壱n h欝 s挨, ngày tr違 k院t qu違 và giao tr詠c ti院p cho ng逢運i đ逢嬰c c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà 
n逢噂c c穎 đ院n liên h羽 n瓜p h欝 s挨; 



b) Tr逢運ng h嬰p h欝 s挨 ch逢a đ亥y đ栄, cán b瓜 ti院p nh壱n h欝 s挨 có trách nhi羽m thông báo ngay và h逢噂ng 
d磯n đ吋 c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c hoàn thi羽n h欝 s挨; 

c) Tr逢運ng h嬰p h欝 s挨 không đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 5 Ngh鵜 đ鵜nh này, c挨 quan đ<ng kỦ 
m磯u con d医u ph違i có v<n b違n tr違 l運i c挨 quan, t鰻 ch泳c theo th運i h衣n quy đ鵜nh t衣i kho違n 7 Ai隠u này v隠 
vi羽c t瑛 ch嘘i gi違i quy院t h欝 s挨; 

d) Tr逢運ng h嬰p n瓜p h欝 s挨 qua c鰻ng thông tin đi羽n t穎, cán b瓜 ti院p nh壱n h欝 s挨 ph違i thông báo k院t qu違 
x穎 lỦ h欝 s挨 đ嘘i v噂i các tr逢運ng h嬰p theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m a, b và c kho違n 2 Ai隠u này qua đ鵜a ch雨 
thông tin đi羽n t穎 c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân đã n瓜p h欝 s挨 tr逢噂c đó. 

3. Ng逢運i đ逢嬰c c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c c穎 đ院n liên h羽 n瓜p h欝 s挨 ph違i có gi医y gi噂i 
thi羽u ho員c gi医y 栄y quy隠n, xu医t trình th飲 C<n c逢噂c công dân ho員c Ch泳ng minh nhân dân ho員c H瓜 
chi院u còn giá tr鵜 s穎 d映ng. 

4. V<n b違n, gi医y t運 có trong h欝 s挨 là b違n chính ho員c b違n sao có ch泳ng th詠c ho員c b違n sao kèm theo 
b違n chính đ吋 cán b瓜 ti院p nh壱n h欝 s挨 đ嘘i chi院u theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

5. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c khi n瓜p h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ 
m磯u con d医u ph違i xu医t trình con d医u đã đ逢嬰c đ<ng kỦ tr逢噂c đó đ吋 c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ m磯u con d医u ki吋m tra, đ<ng kỦ theo quy đ鵜nh. 

6. T鰻 ch泳c n逢噂c ngoài mang con d医u vào Vi羽t Nam s穎 d映ng, khi n瓜p h欝 s挨 ph違i n瓜p con d医u đã 
mang vào cho c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u đ吋 ki吋m tra, đ<ng kỦ theo quy đ鵜nh. 

7. Trong th運i h衣n 03 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày ti院p nh壱n h欝 s挨 đ隠 ngh鵜 gi違i quy院t, c挨 quan đ<ng kỦ 
m磯u con d医u có trách nhi羽m tr違 k院t qu違 đ<ng kỦ m磯u con d医u m噂i, đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u, đ<ng kỦ 
thêm con d医u, đ<ng kỦ d医u n鰻i, d医u thu nh臼, d医u xi; c医p, đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u 
con d医u. 

Ai隠u 12.ăC挨ăquanăđ<ngăkỦăm磯uăconăd医u 

1. C映c C違nh sát qu違n lỦ hành chính v隠 tr壱t t詠 xã h瓜i, T鰻ng c映c C違nh sát, B瓜 Công an có trách nhi羽m 
đ<ng kỦ m磯u con d医u; c医p, đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đ嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 
ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c, g欝m: 

a) Ch栄 t鵜ch n逢噂c, Ch栄 t鵜ch Qu嘘c h瓜i, Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, T鰻ng th逢 kỦ Qu嘘c h瓜i; 

b) Qu嘘c h瓜i, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, H瓜i đ欝ng b亥u c穎 Qu嘘c gia, H瓜i đ欝ng dân t瓜c và các 曳y ban 
c栄a Qu嘘c h瓜i, V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 

c) Chính ph栄, các b瓜, c挨 quan ngang b瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, V<n phòng Qu嘘c h瓜i, c挨 quan 
c栄a 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i, Ki吋m toán nhà n逢噂c, H丑c vi羽n Chính tr鵜 Qu嘘c gia H欝 Chí Minh, đ挨n 
v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

d) Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao, Vi羽n ki吋m sát nhân dân c医p cao, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan 
này; 

đ) Tòa án nhân dân t嘘i cao, Tòa án nhân dân c医p cao, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

e) C挨 quan qu違n lỦ thi hành án dân s詠 thu瓜c B瓜 T逢 pháp; c挨 quan qu違n lỦ thi hành án hình s詠 thu瓜c 
B瓜 Công an; tr衣i giam, tr衣i t衣m giam thu瓜c B瓜 Công an; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

g) C挨 quan An ninh đi隠u tra, c挨 quan C違nh sát đi隠u tra B瓜 Công an; c挨 quan đi隠u tra Vi羽n ki吋m sát 
nhân dân t嘘i cao; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

h) Ban ch雨 huy quân s詠 b瓜, ngành trung 逢挨ng; 

i) C挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, t鰻 ch泳c 
chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, 
t鰻 ch泳c tôn giáo, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính ph栄 do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 trung 
逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng, t鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c các c挨 quan, t鰻 ch泳c này; 

k) T鰻 ch泳c kinh t院 do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 trung 逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y đ<ng kỦ ho衣t 
đ瓜ng ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng và các t鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c; 

l) A衣i s泳 quán, Phòng Lãnh s詠 thu瓜c A衣i s泳 quán, T鰻ng Lãnh s詠 quán, Lãnh s詠 quán, T鰻ng Lãnh s詠 
danh d詠, Lãnh s詠 danh d詠, Phái đoàn th逢運ng tr詠c, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên th逢運ng tr詠c 
và c挨 quan đ衣i di羽n khác th詠c hi羽n ch泳c n<ng đ衣i di羽n c栄a Nhà n逢噂c Vi羽t Nam t衣i t鰻 ch泳c qu嘘c t院 
liên Chính ph栄 ho員c t衣i vùng lãnh th鰻 n逢噂c ngoài; 

m) T鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không có ch泳c n<ng ngo衣i giao do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 trung 逢挨ng c医p 
gi医y phép ho衣t đ瓜ng; 

n) T鰻 ch泳c khác do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 trung 逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng. 

2. Phòng C違nh sát qu違n lỦ hành chính v隠 tr壱t t詠 xã h瓜i Công an t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng 
có trách nhi羽m đ<ng kỦ m磯u con d医u; c医p, đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đ嘘i v噂i 
c挨 quan, t鰻 ch泳c, g欝m: 



a) H瓜i đ欝ng nhân dân và 曳y ban nhân dân các c医p; Aoàn đ衣i bi吋u Qu嘘c h瓜i, V<n phòng Aoàn đ衣i 
bi吋u Qu嘘c h瓜i t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; V<n phòng H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh; 

b) C挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a b瓜, ngành trung 逢挨ng t衣i đ鵜a ph逢挨ng; 

c) Vi羽n ki吋m sát nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; Vi羽n ki吋m sát nhân dân qu壱n, 
huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh và t逢挨ng đ逢挨ng; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

d) Tòa án nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; Tòa án nhân dân qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, 
thành ph嘘 thu瓜c t雨nh và t逢挨ng đ逢挨ng; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

đ) Công an t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; C違nh sát phòng cháy và ch英a cháy t雨nh, thành ph嘘 
tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; Công an qu壱n, huy羽n, th鵜 xã, thành ph嘘 thu瓜c t雨nh; Công an xã, ph逢運ng, th鵜 
tr医n; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

e) C挨 quan thi hành án hình s詠 Công an c医p t雨nh, c挨 quan thi hành án hình s詠 Công an c医p huy羽n, 
tr衣i t衣m giam thu瓜c Công an c医p t雨nh, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

g) C挨 quan An ninh đi隠u tra, c挨 quan C違nh sát đi隠u tra Công an c医p t雨nh; c挨 quan C違nh sát đi隠u tra 
Công an c医p huy羽n; đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan này; 

h) Ban ch雨 huy quân s詠 c医p xã, Ban ch雨 huy quân s詠 c挨 quan, t鰻 ch泳c 荏 c挨 s荏; 

i) C挨 quan thi hành án dân s詠 c医p t雨nh, c挨 quan thi hành án dân s詠 c医p huy羽n; 

k) C挨 quan chuyên môn, t鰻 ch泳c s詠 nghi羽p tr詠c thu瓜c 曳y ban nhân dân c医p t雨nh, 曳y ban nhân dân 
c医p huy羽n, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c các c挨 quan, t鰻 ch泳c này; 

l) C挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, t鰻 ch泳c 
chính tr鵜-xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 
ch泳c tôn giáo, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính ph栄 do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 đ鵜a 
ph逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng, t鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c các c挨 quan, t鰻 ch泳c này; 

m) T鰻 ch泳c kinh t院 do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 đ鵜a ph逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y đ<ng kỦ ho衣t 
đ瓜ng ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng và các t鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c; 

n) T鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không có ch泳c n<ng ngo衣i giao do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 đ鵜a ph逢挨ng c医p 
gi医y phép ho衣t đ瓜ng; 

o) 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p t雨nh, 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p huy羽n, 曳y ban b亥u c穎 荏 c医p xã, Ban b亥u c穎 đ衣i 
bi吋u Qu嘘c h瓜i, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân dân c医p t雨nh, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân 
dân c医p huy羽n, Ban b亥u c穎 đ衣i bi吋u H瓜i đ欝ng nhân dân c医p xã, T鰻 b亥u c穎; 

p) T鰻 ch泳c khác do c挨 quan có th育m quy隠n 荏 đ鵜a ph逢挨ng thành l壱p ho員c c医p gi医y phép ho衣t đ瓜ng; 

q) M瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p theo 栄y quy隠n c栄a c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 
này. 

Ai隠u 13.ăH欝ăs挨ăđ<ngăkỦăm磯uăconăd医uăm噂i 
1. A嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng con d医u có hình Qu嘘c huy: Quy院t đ鵜nh 
thành l壱p ho員c v<n b違n quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

2. A嘘i v噂i c挨 quan có ch泳c n<ng qu違n lỦ nhà n逢噂c, c挨 quan chuyên môn: Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c 
v<n b違n quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

3. T鰻 ch泳c s詠 nghi羽p, h欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c v<n b違n quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) Gi医y phép ho衣t đ瓜ng do c挨 quan có th育m quy隠n c医p đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c ph違i đ<ng kỦ v隠 l┄nh v詠c ho衣t 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

4. M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c 
xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính ph栄, h欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c gi医y phép ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) Ai隠u l羽 ho衣t đ瓜ng c栄a t鰻 ch泳c đã đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n phê duy羽t. 

5. T鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - 
ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, qu悦 xã h瓜i, qu悦 t瑛 thi羽n, t鰻 ch泳c phi chính 
ph栄, h欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c gi医y phép ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) V<n b違n quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c, ho衣t đ瓜ng do c挨 quan có th育m quy隠n c医p cho t鰻 ch泳c theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t; 

c) Gi医y phép ho衣t đ瓜ng do c挨 quan có th育m quy隠n c医p đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c ph違i đ<ng kỦ v隠 l┄nh v詠c ho衣t 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 



6. A嘘i v噂i t鰻 ch泳c tôn giáo: Quy院t đ鵜nh công nh壱n t鰻 ch泳c c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

7. T鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c t鰻 ch泳c tôn giáo, h欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh c栄a t鰻 ch泳c tôn giáo v隠 vi羽c thành l壱p t鰻 ch泳c tôn giáo tr詠c thu瓜c; 

b) V<n b違n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n ch医p thu壱n vi羽c thành l壱p t鰻 ch泳c tôn giáo tr詠c thu瓜c; 

c) Gi医y phép ho衣t đ瓜ng do c挨 quan có th育m quy隠n c医p đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c ph違i đ<ng kỦ v隠 l┄nh v詠c ho衣t 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

8. A嘘i v噂i doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã; chi nhánh, v<n phòng đ衣i di羽n c栄a doanh 
nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã: Gi医y phép thành l壱p và ho衣t đ瓜ng ho員c gi医y đ<ng kỦ ho衣t 
đ瓜ng ho員c gi医y phép ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n c医p cho t鰻 ch泳c theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t. 

9. T鰻 ch泳c tr詠c thu瓜c doanh nghi羽p, h嬰p tác xã, liên hi羽p h嬰p tác xã đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t, h欝 s挨 g欝m: 

a) Quy院t đ鵜nh thành l壱p c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) Gi医y phép ho衣t đ瓜ng do c挨 quan có th育m quy隠n c医p đ嘘i v噂i t鰻 ch泳c ph違i đ<ng kỦ v隠 l┄nh v詠c ho衣t 
đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

10. A嘘i v噂i t鰻 ch泳c n逢噂c ngoài không có ch泳c n<ng ngo衣i giao ho衣t đ瓜ng h嬰p pháp t衣i Vi羽t Nam: 
Gi医y phép ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n Vi羽t Nam. 

11. T鰻 ch泳c khác đ逢嬰c thành l壱p, ho衣t đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t: Quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c 
gi医y phép ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

Ai隠u 14.ăH欝ăs挨ăđ<ngăkỦăd医uăn鰻i,ăd医uăthuănh臼,ăd医uăxi 
V<n b違n quy đ鵜nh c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có ch泳c n<ng c医p v<n b茨ng, ch泳ng ch雨 và 
gi医y t運 có dán 違nh ho員c niêm phong tài li羽u c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

Ai隠u 15.ăH欝ăs挨ăđ隠ăngh鵜ăđ<ngăkỦăl衣iăm磯uăconăd医u 

1. A嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có con d医u b鵜 bi院n d衣ng, mòn, h臼ng ho員c thay đ鰻i 
ch医t li羽u: V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 
d映ng con d医u, trong đó nêu rõ lỦ do. 

2. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có s詠 thay đ鰻i v隠 t鰻 ch泳c, đ鰻i tên, h欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng con 
d医u, trong đó nêu rõ lỦ do; 

b) Quy院t đ鵜nh thay đ鰻i v隠 t鰻 ch泳c, đ鰻i tên c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c c栄a c挨 quan có 
th育m quy隠n. 

3. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c b鵜 m医t con d医u, h欝 s挨 g欝m: 

a) V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng con 
d医u, trong đó nêu rõ lỦ do và có xác nh壱n c栄a c挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p ho員c c挨 quan có th育m quy隠n; 

b) Gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đ逢嬰c c医p tr逢噂c đó. 

Ai隠uă16.ăH欝ăs挨ăđ隠ăngh鵜ăđ<ngăkỦăthêmăconăd医u 

1. A嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đ<ng kỦ thêm d医u 逢噂t: V<n b違n cho phép đ逢嬰c s穎 
d映ng thêm d医u 逢噂t c栄a c挨 quan có th育m quy隠n. 

2. A嘘i v噂i c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đ<ng kỦ thêm d医u n鰻i, d医u thu nh臼, d医u xi: V<n b違n 
đ隠 ngh鵜 đ<ng kỦ thêm con d医u c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c ho員c ch泳c danh nhà n逢噂c. 

3. A嘘i v噂i t鰻 ch泳c kinh t院 đ<ng kỦ thêm d医u 逢噂t, d医u n鰻i, d医u thu nh臼, d医u xi: V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ<ng 
kỦ thêm con d医u c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u t鰻 ch泳c kinh t院. 

Ai隠uă17.ăH欝ăs挨ăđ隠ăngh鵜ăđ鰻i,ăc医păl衣iăgi医yăch泳ngănh壱năđ<ngăkỦăm磯uăconăd医u 

V<n b違n đ隠 ngh鵜 đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh 
nhà n逢噂c s穎 d映ng con d医u, trong đó nêu rõ lý do. 

Ai隠u 18.ăGiaoăn瓜p,ăthuăh欝i,ăh栄yăconăd医uăvƠăh栄yăgiáătr鵜ăs穎ăd映ngăconăd医u 

1. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có trách nhi羽m giao n瓜p con d医u cho c挨 quan đ<ng kỦ 
m磯u con d医u quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 12 Ngh鵜 đ鵜nh này thu瓜c các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) A<ng kỦ l衣i m磯u con d医u do con d医u b鵜 bi院n d衣ng, mòn, h臼ng, thay đ鰻i ch医t li羽u ho員c c挨 quan, t鰻 
ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c có s詠 thay đ鰻i v隠 t鰻 ch泳c, đ鰻i tên; 

b) Có quy院t đ鵜nh chia, tách, sáp nh壱p, h嬰p nh医t, gi違i th吋, ch医m d泳t ho衣t đ瓜ng, k院t thúc nhi羽m v映 c栄a 
c挨 quan có th育m quy隠n; 



c) Có quy院t đ鵜nh thu h欝i gi医y phép thành l壱p và ho衣t đ瓜ng, gi医y đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng, gi医y phép ho衣t 
đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

d) Con d医u b鵜 m医t đ逢嬰c tìm th医y sau khi đã b鵜 h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u; 

đ) Có quy院t đ鵜nh t衣m đình ch雨, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 quan có th育m quy隠n; 

e) Các tr逢運ng h嬰p theo quy đ鵜nh t衣i các kho違n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Giao n瓜p, thu h欝i, h栄y con d医u và h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u th詠c hi羽n nh逢 sau: 

a) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 1 Ai隠u này, tr逢噂c khi nh壱n con d医u m噂i thì c挨 quan, 
t鰻 ch泳c, cá nhân ph違i giao n瓜p con d医u đã đ逢嬰c đ<ng kỦ tr逢噂c đó cho c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u 
đ吋 thu h欝i và h栄y con d医u theo quy đ鵜nh; 

b) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i đi吋m b và đi吋m c kho違n 1 Ai隠u này, c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có 
trách nhi羽m giao n瓜p con d医u cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u tr逢噂c đó 
theo đúng th運i h衣n ph違i giao n瓜p con d医u đ逢嬰c ghi trong quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan có th育m quy隠n đ吋 
thu h欝i và h栄y con d医u theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân không giao n瓜p con d医u theo quy đ鵜nh, thì c挨 quan đã c医p 
gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u; 

c) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i đi吋m d kho違n 1 Ai隠u này, c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có trách 
nhi羽m giao n瓜p con d医u cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u d医u tr逢噂c đó ngay sau 
khi tìm th医y con d医u đã b鵜 m医t đ吋 thu h欝i và h栄y con d医u theo quy đ鵜nh; 

d) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i đi吋m đ kho違n 1 Ai隠u này, c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có trách 
nhi羽m giao n瓜p con d医u cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u tr逢噂c đó theo 
đúng th運i h衣n ph違i giao n瓜p con d医u đ逢嬰c ghi trong quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan có th育m quy隠n đ吋 ti院n 
hành thu h欝i con d医u, c映 th吋: 

C挨 quan thu h欝i con d医u ph違i niêm phong, qu違n lỦ con d医u đó. Khi c挨 quan, t鰻 ch泳c có quy院t đ鵜nh 
cho ho衣t đ瓜ng tr荏 l衣i, thì c挨 quan đã thu h欝i con d医u có trách nhi羽m bàn giao l衣i con d医u cho c挨 
quan, t鰻 ch泳c đ吋 s穎 d映ng theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân không giao n瓜p con d医u theo quy đ鵜nh, thì c挨 quan đã c医p 
gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u. 

A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p c挨 quan c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đã ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 
s穎 d映ng con d医u mà sau đó c挨 quan, t鰻 ch泳c b鵜 t衣m đình ch雨, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c ho衣t đ瓜ng tr荏 
l衣i thì c挨 quan, t鰻 ch泳c đ逢嬰c phép s穎 d映ng con d医u ph違i đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u đ吋 s穎 d映ng theo 
quy đ鵜nh; 

đ) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i các kho違n 1, 2, 3, 4 và 5 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh này, khi phát hi羽n c挨 
quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có hành vi vi ph衣m, thì c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u ti院n hành thu h欝i và h栄y 
con d医u theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân vi ph衣m quy đ鵜nh t衣i các kho違n 2, 3, 4 và 5 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh 
này, c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u; 

e) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 6 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh này, khi phát hi羽n c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá 
nhân có hành vi vi ph衣m, thì c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u ra thông báo 
giao n瓜p con d医u và thu h欝i con d医u theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân không ch医p hành và không giao n瓜p con d医u theo quy đ鵜nh thì 
c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u. Sau khi c挨 quan đ<ng kỦ 
m磯u con d医u đã h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u, thì c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân đ逢嬰c phép s穎 d映ng con 
d医u ph違i đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u đ吋 s穎 d映ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

g) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 7 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh này, khi phát hi羽n c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá 
nhân có hành vi vi ph衣m thì c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u tr逢噂c đó ra thông 
báo giao n瓜p con d医u đ吋 x穎 lỦ gi違i quy院t theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân không ch医p hành và không giao n瓜p con d医u theo quy đ鵜nh, 
thì c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u ra quy院t đ鵜nh h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u 
đang b鵜 chi院m gi英 trái phép, chi院m đo衣t con d医u và đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u cho c挨 quan, t鰻 ch泳c s穎 
d映ng con d医u theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

h) A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 8 Ai隠u 6 Ngh鵜 đ鵜nh này, khi phát hi羽n c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá 
nhân có hành vi vi ph衣m, thì c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u ra thông báo giao n瓜p con d医u và thu h欝i 
con d医u theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân không ch医p hành và không giao n瓜p con d医u theo quy đ鵜nh, 
thì c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u x穎 lỦ theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 



3. Vi羽c giao n瓜p con d医u c栄a các c挨 quan quy đ鵜nh t衣i kho違n 9 Ai隠u 7 Ngh鵜 đ鵜nh này do B瓜 Ngo衣i 
giao quy院t đ鵜nh và có v<n b違n g穎i B瓜 Công an v隠 th運i h衣n giao n瓜p con d医u đ吋 thu h欝i và h栄y con 
d医u theo quy đ鵜nh. 

Ch逢挨ngăIII 

TRÁCHăNHI烏MăC曳AăC愛ăQUAN,ăT蔚ăCH永C,ăCÁăNHỂNăTRONGăVI烏CăQU謂NăLụă
VÀăS盈ăD影NGăCONăD遺U 

Ai隠u 19.ăTráchănhi羽măc栄aăB瓜ăCôngăan 

1. Giúp Chính ph栄 th嘘ng nh医t qu違n lỦ nhà n逢噂c v隠 con d医u trong ph衣m vi c違 n逢噂c; trình Chính ph栄 
ban hành ho員c ban hành theo th育m quy隠n các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t h逢噂ng d磯n thi hành các 
quy đ鵜nh v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

2. Th嘘ng nh医t quy đ鵜nh v隠 m磯u con d医u c栄a các c挨 quan, t鰻 ch泳c và ch泳c danh nhà n逢噂c; bi吋u m磯u 
s穎 d映ng trong đ<ng kỦ, qu違n lỦ con d医u; qu違n lỦ, h逢噂ng d磯n ho衣t đ瓜ng s違n xu医t con d医u. 

3. H逢噂ng d磯n, tuyên truy隠n các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

4. H逢噂ng d磯n, ki吋m tra, thanh tra, gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo, x穎 lỦ vi ph衣m v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng 
con d医u. 

5. Phòng ng瑛a, phát hi羽n, ng<n ch員n, đ医u tranh đ嘘i v噂i các hành vi vi ph衣m pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và 
s穎 d映ng con d医u. 

6. Ph嘘i h嬰p v噂i Ban T鰻 ch泳c Trung 逢挨ng A違ng h逢噂ng d磯n vi羽c đ<ng kỦ, qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u 
c挨 quan thu瓜c h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam. 

7. Ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 Thông tin và Truy隠n thông, B瓜 Tài chính, B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢 nghiên c泳u 泳ng 
d映ng công ngh羽 thông tin, xây d詠ng c挨 s荏 d英 li羽u v隠 qu違n lỦ con d医u, b嘘 trí kinh phí đ吋 t鰻 ch泳c tri吋n 
khai th詠c hi羽n d詠 án c挨 s荏 d英 li羽u v隠 qu違n lỦ con d医u. 

8. T鰻ng h嬰p, báo cáo tình hình, k院t qu違 th詠c hi羽n công tác đ<ng kỦ, qu違n lỦ con d医u. 

Ai隠u 20.ăTráchănhi羽măc栄aăc挨ăquanăđ<ngăkỦăm磯uăconăd医u 

1. Ti院p nh壱n h欝 s挨, đ<ng kỦ m磯u con d医u m噂i, đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u, đ<ng kỦ thêm con d医u; đ<ng 
ký d医u n鰻i, d医u thu nh臼, d医u xi; c医p, đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u theo M磯u s嘘 
01 t衣i Ph映 l映c ban hành kèm theo Ngh鵜 đ鵜nh này. 

2. Thu h欝i con d医u và gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u, h栄y con d医u và h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con 
d医u, c医p gi医y ch泳ng nh壱n thu h欝i con d医u theo M磯u s嘘 02 t衣i Ph映 l映c ban hành kèm theo Ngh鵜 đ鵜nh 
này. 

3. Thông báo h栄y giá tr鵜 s穎 d映ng con d医u đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p con d医u b鵜 m医t. 

4. Cung c医p m磯u con d医u theo đ隠 ngh鵜 c栄a t鰻 ch泳c giám đ鵜nh t逢 pháp v隠 k悦 thu壱t hình s詠 trong Công 
an nhân dân đ吋 ph映c v映 công tác giám đ鵜nh theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

5. H逢噂ng d磯n c挨 s荏 th詠c hi羽n vi羽c s違n xu医t con d医u theo quy đ鵜nh. 

6. H逢噂ng d磯n, ki吋m tra, x穎 lỦ các vi ph衣m pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

Ai隠u 21.ăTráchănhi羽măc栄aăcácăb瓜ăcóăliênăquan 

1. B瓜 N瓜i v映 ch栄 trì, ph嘘i h嬰p B瓜 Công an trình Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 xem xét, quy院t đ鵜nh vi羽c cho 
phép gi英 l衣i con d医u đã h院t giá tr鵜 s穎 d映ng c栄a m瓜t s嘘 c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đ吋 
ph映c v映 công tác l逢u tr英, nghiên c泳u l鵜ch s穎. 

2. B瓜 Qu嘘c phòng ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 Công an quy đ鵜nh m磯u con d医u, t鰻 ch泳c kh逸c d医u, đ<ng kỦ và 
qu違n lỦ con d医u c栄a c挨 quan, đ挨n v鵜 các c医p trong Quân đ瓜i nhân dân Vi羽t Nam. 

3. B瓜 Ngo衣i giao có trách nhi羽m ti院p nh壱n thông báo m磯u con d医u c挨 quan đ衣i di羽n ngo衣i giao c栄a 
n逢噂c ngoài theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 9 Ngh鵜 đ鵜nh này. 

4. B瓜 Tài chính ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 Công an quy đ鵜nh vi羽c thu, n瓜p, qu違n lỦ và s穎 d映ng phí, l羽 phí 
đ<ng kỦ m磯u con d医u theo quy đ鵜nh. 

Ai隠u 22.ăTráchănhi羽măc栄aă曳yăban nhơnădơnăcácăc医p 

1. 曳y ban nhân dân các c医p trong ph衣m vi nhi羽m v映, quy隠n h衣n, t鰻 ch泳c tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n, giáo 
d映c pháp lu壱t v隠 công tác đ<ng kỦ, qu違n lỦ con d医u. 

2. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

Ai隠uă23.ăTráchănhi羽măc栄aăc挨ăquanăcóăth育măquy隠năquy院tăđ鵜nhăthƠnhăl壱păho員căc医păgi医yăđ<ngăkỦă
ho衣tăđ瓜ngăho員căc医păgi医yăphépăho衣tăđ瓜ngăho員căcôngănh壱năho衣tăđ瓜ngăđ嘘iăv噂iăc挨ăquan,ăt鰻ăch泳c,ă
ch泳cădanhănhƠăn逢噂c 



1. C挨 quan có th育m quy隠n khi ra quy院t đ鵜nh thành l壱p ho員c c医p gi医y đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng ho員c c医p gi医y 
phép ho衣t đ瓜ng ho員c công nh壱n ho衣t đ瓜ng và cho phép s穎 d映ng con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c 
danh nhà n逢噂c ph違i tuân th栄 các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

2. C挨 quan có th育m quy隠n khi ra quy院t đ鵜nh chia, tách, sáp nh壱p, h嬰p nh医t, gi違i th吋, ch医m d泳t ho衣t 
đ瓜ng, k院t thúc nhi羽m v映; quy院t đ鵜nh thay đ鰻i v隠 t鰻 ch泳c, đ鰻i tên; quy院t đ鵜nh thu h欝i gi医y đ<ng kỦ ho衣t 
đ瓜ng, gi医y phép ho衣t đ瓜ng; quy院t đ鵜nh t衣m đình ch雨, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng thì trong quy院t đ鵜nh ph違i ghi rõ 
th運i h衣n c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c ph違i giao n瓜p con d医u cho c挨 quan đã c医p gi医y 
ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u và đ欝ng th運i g穎i quy院t đ鵜nh cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ m磯u con d医u bi院t đ吋 thu h欝i con d医u theo quy đ鵜nh. 

3. Ph嘘i h嬰p v噂i c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 12 Ngh鵜 đ鵜nh này trong vi羽c ki吋m tra, 
thanh tra, gi違i quy院t khi院u n衣i, t嘘 cáo, x穎 lỦ vi ph衣m trong công tác qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. 

Ai隠u 24.ăTráchănhi羽măc栄aăc挨ăquan,ăt鰻ăch泳c,ăcáănhơnăs穎ăd映ng conăd医u 

1. Ch泳c danh nhà n逢噂c, ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 7 và Ai隠u 8 Ngh鵜 đ鵜nh 
này có trách nhi羽m qu違n lỦ, ki吋m tra vi羽c qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u và ban hành quy đ鵜nh v隠 qu違n 
lỦ và s穎 d映ng con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c mình. 

2. A<ng kỦ m磯u con d医u và thông báo m磯u con d医u cho c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan bi院t tr逢噂c khi 
s穎 d映ng. 

3. Ch医p hành vi羽c ki吋m tra, thanh tra, h逢噂ng d磯n c栄a c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

4. Giao n瓜p con d医u và gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u thu瓜c các tr逢運ng h嬰p b鵜 thu h欝i theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

5. Con d医u ph違i đ逢嬰c qu違n lỦ ch員t ch胤 t衣i tr映 s荏 c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c; ch雨 ch泳c danh nhà n逢噂c, 
ng逢運i đ泳ng đ亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c m噂i đ逢嬰c quy院t đ鵜nh vi羽c mang con d医u ra ngoài tr映 s荏 đ吋 s穎 
d映ng gi違i quy院t công vi羽c. 

6. Aóng d医u vào v<n b違n, gi医y t運 ph違i theo đúng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

7. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c b鵜 m医t con d医u, trong th運i h衣n 02 ngày k吋 t瑛 khi phát hi羽n 
m医t con d医u thì ph違i thông báo ngay b茨ng v<n b違n cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ 
m磯u con d医u và c挨 quan Công an xã, ph逢運ng, th鵜 tr医n n挨i x違y ra m医t con d医u. 

8. C挨 quan, t鰻 ch泳c b鵜 chia, tách, sáp nh壱p, h嬰p nh医t, gi違i th吋, ch医m d泳t ho衣t đ瓜ng ho員c b鵜 thu h欝i 
gi医y đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng, gi医y phép ho衣t đ瓜ng ho員c b鵜 t衣m đình ch雨, đình ch雨 ho衣t đ瓜ng ph違i n瓜p l衣i con 
d医u và gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đã đ逢嬰c c医p tr逢噂c đó cho c挨 quan đã c医p gi医y ch泳ng 
nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u theo quy đ鵜nh. 

9. Con d医u đang s穎 d映ng b鵜 bi院n d衣ng, mòn, h臼ng ho員c có thay đ鰻i t鰻 ch泳c, đ鰻i tên thì ph違i th詠c hi羽n 
th栄 t映c đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u, n瓜p l衣i con d医u và gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đã đ逢嬰c 
c医p tr逢噂c đó cho c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

10. Gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u b鵜 m医t ph違i th詠c hi羽n th栄 t映c c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n 
đ<ng kỦ m磯u con d医u. Tr逢運ng h嬰p b鵜 h臼ng ph違i th詠c hi羽n th栄 t映c đ鰻i l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ 
m磯u con d医u và n瓜p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u đã đ逢嬰c c医p tr逢噂c đó cho c挨 quan 
đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

11. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c khi c亥n ph違i gi英 l衣i con d医u h院t giá tr鵜 s穎 d映ng đ吋 ph映c v映 
công tác l逢u tr英, nghiên c泳u l鵜ch s穎 ph違i có v<n b違n g穎i B瓜 N瓜i v映 đ吋 báo cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 
xem xét, quy院t đ鵜nh. 

12. Vi羽c in m磯u con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đ吋 ph映c v映 công tác ph違i đ逢嬰c 
quy đ鵜nh t衣i v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t v隠 l┄nh v詠c đó. 

Ai隠uă25.ăKi吋mătraăvi羽căqu違nălỦăvƠăs穎ăd映ngăconăd医u 

1. Hình th泳c ki吋m tra 

a) Ki吋m tra đ鵜nh k┻ 

Ki吋m tra đ鵜nh k┻ đ逢嬰c th詠c hi羽n không quá 01 l亥n trong m瓜t n<m. Tr逢噂c khi th詠c hi羽n vi羽c ki吋m tra, 
c挨 quan có th育m quy隠n ki吋m tra ph違i thông báo tr逢噂c 03 ngày làm vi羽c cho c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c 
danh nhà n逢噂c đ逢嬰c ki吋m tra v隠 th運i gian, n瓜i dung và thành ph亥n đoàn ki吋m tra. 

b) Ki吋m tra đ瓜t xu医t 

Ki吋m tra đ瓜t xu医t khi phát hi羽n c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 d映ng con d医u có d医u hi羽u 
vi ph衣m pháp lu壱t ho員c có đ挨n khi院u n衣i, t嘘 cáo liên quan đ院n vi羽c qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u. C挨 
quan có th育m quy隠n ki吋m tra khi ti院n hành ki吋m tra con d医u ph違i thông báo rõ lỦ do. Cán b瓜 đ逢嬰c 
giao nhi羽m v映 ki吋m tra ph違i xu医t trình gi医y gi噂i thi羽u c栄a c挨 quan có th育m quy隠n ki吋m tra. 

2. Th育m quy隠n ki吋m tra 



a) C映c C違nh sát qu違n lỦ hành chính v隠 tr壱t t詠 xã h瓜i có th育m quy隠n ki吋m tra vi羽c qu違n lỦ và s穎 d映ng 
con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c thu瓜c th育m quy隠n đ<ng kỦ m磯u con d医u; 

b) Phòng C違nh sát qu違n lỦ hành chính v隠 tr壱t t詠 xã h瓜i Công an t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng 
có th育m quy隠n ki吋m tra vi羽c qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c thu瓜c th育m quy隠n 
đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

3. C挨 quan có th育m quy隠n ki吋m tra có trách nhi羽m xây d詠ng k院 ho衣ch ki吋m tra vi羽c qu違n lỦ và s穎 
d映ng con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c tr逢噂c khi t鰻 ch泳c th詠c hi羽n vi羽c ki吋m tra. 

4. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đ逢嬰c ki吋m tra ph違i chu育n b鵜 đ亥y đ栄 các n瓜i dung ki吋m tra 
đã đ逢嬰c thông báo và b嘘 trí ng逢運i có th育m quy隠n, trách nhi羽m đ吋 làm vi羽c v噂i ng逢運i có trách nhi羽m 
ki吋m tra khi nh壱n đ逢嬰c thông báo v隠 vi羽c ki吋m tra con d医u. 

5. Vi羽c ki吋m tra đ鵜nh k┻, đ瓜t xu医t v隠 qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u ph違i l壱p biên b違n ki吋m tra v隠 vi羽c 
qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u theo quy đ鵜nh. 

Ch逢挨ngăIV 

AI陰UăKHO謂NăTHIăHÀNH 

Ai隠u 26.ăHi羽uăl詠căthiăhƠnh 

1. Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành t瑛 ngày 01 tháng 7 n<m 2016. 

2. Ngh鵜 đ鵜nh này thay th院 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 58/2001/NA-CP ngày 24 tháng 8 n<m 2001 c栄a Chính ph栄 v隠 
qu違n lỦ và s穎 d映ng con d医u và Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 31/2009/NA-CP ngày 01 tháng 4 n<m 2009 s穎a đ鰻i, b鰻 
sung m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 58/2001/NA-CP. 

Ai隠u 27.ăQuyăđ鵜nhăchuy吋năti院p 

1. Con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đã đ逢嬰c đ<ng kỦ và c医p gi医y ch泳ng nh壱n đã 
đ<ng kỦ m磯u d医u theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 58/2001/NA-CP mà con d医u c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, 
ch泳c danh nhà n逢噂c v磯n phù h嬰p v噂i quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh này thì không ph違i th詠c hi羽n th栄 t映c 
đ<ng kỦ l衣i m磯u con d医u; c医p, đ鰻i, c医p l衣i gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u. 

2. C挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c đang th詠c hi羽n th栄 t映c đ<ng kỦ m磯u con d医u theo quy đ鵜nh 
t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 58/2001/NA-CP, khi Ngh鵜 đ鵜nh này có hi羽u l詠c thi hành thì th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i 
Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 58/2001/NA-CP. 

Ai隠u 28.ăTráchănhi羽măthiăhƠnh 

Các B瓜 tr逢荏ng, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan ngang b瓜, Th栄 tr逢荏ng c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, Ch栄 t鵜ch 曳y 
ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng và c挨 quan, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan 
ch鵜u trách nhi羽m thi hành Ngh鵜 đ鵜nh này./ 

  

 
N∝i nhｖn: 
- Ban Bí th逢 Trung 逢挨ng A違ng; 
- Th栄 t逢噂ng, các Phó Th栄 t逢噂ng Chính ph栄; 
- Các b瓜, c挨 quan ngang b瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
- HAND, UBND các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c trung 逢挨ng; 
- V<n phòng Trung 逢挨ng và các Ban c栄a A違ng; 
- V<n phòng T鰻ng Bí th逢; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- H瓜i đ欝ng dân t瓜c và các 曳y ban c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- Tòa án nhân dân t嘘i cao; 
- Vi羽n ki吋m sát nhân dân t嘘i cao; 
- 曳y ban Giám sát tài chính Qu嘘c gia; 
- Ki吋m toán nhà n逢噂c; 
- Ngân hàng Chính sách xã h瓜i; 
- Ngân hàng Phát tri吋n Vi羽t Nam; 
- 曳y ban trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam; 
- C挨 quan trung 逢挨ng c栄a các đoàn th吋; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr嬰 lỦ TTg, TGA C鰻ng TTAT, các 
V映, C映c, đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c, Công báo; 
- L逢u: VT, NC (3).B 

TM. CHÍNH PH曳 
TH曳ăT姶閏NG 

 
 
 
 

Nguy宇năXuơnăPhúc 

  

PH影ăL影C 

(Kèm theo Nghず đずnh sだ 99/2016/NA-CP ngày 01 tháng 7 n<m 2016 cぶa Chính phぶ) 

Tênăm磯u Tênăbi吋uăm磯u 

M磯u s嘘 01 Gi医y ch泳ng nh壱n đ<ng kỦ m磯u con d医u 

M磯u s嘘 02 Gi医y ch泳ng nh壱n thu h欝i con d医u 



L逢u 
h欝 s挨 

M磯u s嘘 01 M磯u s嘘 01 

  

GI遺YăCH永NGăNH一NăA;NGăKụăM郁UăCONă
D遺U 

S嘘: ……/AKMCD ngày ….. tháng …. n<m 
…… 

……2……………………………………………
…………… 

đã đ<ng kỦ l逢u chi吋u m磯u con d医u c栄a 
...4……………… 

……………………………………………………
………….. 

……………………………………………………
………….. 

……………………………………………………
…………. 

t衣i Quy吋n s嘘: ………….T運 s嘘: ……… 

Con d医u có giá tr鵜 s穎 d映ng t瑛 ngày…… 
tháng …. n<m ….. 

M郁UăCONăD遺UăA;NGăKụăL姶UăCHI韻U 

….1……………
… 

….2……………
… 

------- 

C浦NGăHÒAăXẩăH浦IăCH曳ăNGH┃Aă
VI烏TăNAM 

A瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúc 
--------------- 

S嘘: 
……/AKMCD 

.....3…………., ngày …. tháng … n<m 
….. 

  

GI遺YăCH永NGăNH一NăA;NGăKụăM郁UăCONăD遺U 

  

C<n cへ Nghず đずnh sだ …./…../NA-CP ngày …. tháng …. 
n<m …. cぶa Chính phぶ vぐ quｌn lý và sぼ dぴng con dｎu. 

….2……………………………………………………………
……………….. 

ch泳ng nh壱n m磯u con d医u d逢噂i đây c栄a 
….4…………………………….. 

…………………………………………………………………
……………… 

…………………………………………………………………
……………… 

…………………………………………………………………
……………… 

đã đ<ng kỦ, có giá tr鵜 s穎 d映ng t瑛 ngày …. tháng …. n<m 
…. 

A<ng kỦ m磯u con d医u t衣i Quy吋n s嘘: …….. T運 s嘘: 
………. 

  

CÁN B浦 A;NGă
KÝ 

(Ký, ghi hぜ và 
tên) 

….5………………………
….. 

(Ký, ghi hぜ và tên, đóng 
dｎu) 

M郁UăCONăD遺UăA;NGă
KÝ 

……..5…………………… 
(Ký, ghi hぜ và tên, đóng dｎu) 

  
Ghi chú: 
1 Tên c挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p. 
2 Tên c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 
3 A鵜a danh n挨i ban hành gi医y ch泳ng nh壱n. 
4 Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c s穎 
d映ng con d医u. 
5 Quy隠n h衣n, ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ gi医y ch泳ng nh壱n. 

  



M磯u s嘘 02 

…….1…..….…………. 
…….2………………… 

------- 

C浦NGăHÒAăXẩăH浦IăCH曳ăNGH┃AăVI烏TăNAM 
A瓜căl壱pă- T詠ădoă- H衣nhăphúcă 

--------------- 

S嘘: ………/THCD …3…., ngày …. tháng …. n<m ….. 

  

GI遺YăCH永NGăNH一NăTHUăH唄IăCONăD遺U 

C<n cへ Nghず đずnh sだ .... /…. /NA-CP ngày ... tháng .... n<m ... cぶa Chính phぶ vぐ quｌn lý và sぼ dぴng 
con dｎu; 

C<n c泳 .....4………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Vào h欝i ………… gi運 …….. ngày ......... tháng ……... n<m …………………………………. 

t衣i …………………………………………………………………………………………………… 

………2……………………………………………………………………………………………… 

thu h欝i con d医u d逢噂i đây c栄a …...5……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

LỦ do thu h欝i con d医u: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

H丑 và tên ng逢運i giao n瓜p con d医u: …………………………………………………………….. 

C<n c逢噂c công dân/Ch泳ng minh nhân dân/H瓜 chi院u s嘘: …………………………………… 

Ngày c医p: ……../ ……../ ………….. C挨 quan c医p: …………………………………………… 

  

M郁UăCONăD遺UăKHIăTHUăH唄I M郁UăCON D遺UăSAUăKHIăH曳Y 
 
 
 

NG姶云IăGIAOăN浦PăCONăD遺U 
(Ký, ghi hぜ và tên) 

CÁNăB浦ăTHUăH唄Iă
CONăD遺U 

(Ký, ghi hぜ và tên) 

…6………………………… 
(Ký, ghi hぜ và tên đóng dｎu) 

   

Ghi ch ú:  
1 Tên c挨 quan qu違n lỦ tr詠c ti院p. 
2 Tên c挨 quan đ<ng kỦ m磯u con d医u. 
3 A鵜a danh n挨i ban hành gi医y ch泳ng nh壱n. 
4 Tên v<n b違n có liên quan đ院n thu h欝i con d医u (n院u có). 
5 Tên c挨 quan, t鰻 ch泳c, ch泳c danh nhà n逢噂c b鵜 thu h欝i con d医u. 
6 Quy隠n h衣n, ch泳c v映 c栄a ng逢運i kỦ gi医y ch泳ng nh壱n. 

Gi医y ch泳ng nh壱n đ逢嬰c l壱p thành 02 b違n: 01 b違n giao cho ng逢運i giao n瓜p con d医u, 01 b違n l逢u t衣i h欝 
s挨. 

  

GI遺YăCH永NGăNH一NăA;NGăKụăM郁UăCONăD遺U 

  

(M磯u s嘘 01) 

  

1. In trên kh鰻 gi医y 210 mm x 297 mm (A4). 

2. In màu h欝ng nh衣t, có hoa v<n, có hình Công an hi羽u 荏 gi英a bi吋u m磯u. 


