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Gii quyt th tc i con du và cp giy chng nhn ã ng ký mu du
Bc 1: Tip nhn h s ca c quan t chc có nhu cu i con du, vit giy hn tr du.
Thi gian tiêp nhân hô s: th 2, th 4, th 6 hang tuân (Tr ngày l, Tt, ngh
theo quy nh).
Bc 2: Cán b tip nhn h s hoàn thin th tc và ê xuât câp Giây phep khc
dâu.
Bc 3: Trình lãnh o duyt Giây phep khc dâu và chuyn cho c s kinh
doanh khc du ê san xuât con dâu.
Bc 4: Nhn con du t c s kinh doanh khc du chuyn n làm th tc lu mu và
hoàn thành giy chng nhn ã ng ký mu du.
Bc 5: Tr con du cho c quan, t chc (thu hi con du c) và làm th tc thu l phí
theo quy nh (thi gian: th 2, th 4, th 6 hang tuân. Tr ngày l, Tt, ngh theo
quy nh).
Trc tip ti b phn tip nhn và tr kt qu Phòng Cnh sát Qun lý hành chính v
trt t xã hi – Công an thành ph à Nng - s 01 Nguyn Th Minh Khai, qun Hi
Châu, thành ph à Nng.
+ Thành phn h s:
a) C quan, t chc, chc danh nhà nc có con du b mòn, méo, hng khi cn i
phi có vn bn ngh i con du và nêu rõ lý do.
b) Giy gii thiu hoc Giy y quyn ca ngi n liên h, xut trình chng minh nhân
dân hoc h chiu.
c) Con du ang s dng ( kim tra).
+ S lng h s: 01 (mt) b.
04 ngày làm vic.
T chc.
Phòng Cnh sát Qun lý hành chính v trt t xã hi – Công an cp tnh.
Con du và giy chng nhn ã ng ký mu du.
50.000/giy.
Không.
C quan, t chc, chc danh nhà nc có con du b mòn, méo, hng khi cn i phi
có vn bn ngh i con du và nêu rõ lý do.
+ Ngh nh s 58/2001/N-CP, ngày 24/8/2001 ca Chính ph v qun lý và s
dng con du.
+ Ngh nh s 31/2009/N-CP, ngày 01/4/2009 ca Chính ph sa i, b sung mt
s iu ca Ngh nh s 58/2001/N-CP, ngày 24/8/2001 ca Chính ph v qun lý
và s dng con du.
+ Thông t s 21/2012/TT-BCA, ngày 13/04/2012 ca B Công an quy nh v
con du ca các c quan t chc, chc danh Nhà nc.
+ Thông t s 07/2010/TT-BCA, ngày 05/02/2010 ca B Công an quy nh
chi tit thi hành mt s iu ca Ngh nh s 58/2001/N-CP, ngày 24/8/2001 v
qun lý và s dng con du ã c sa i, b sung mt s iu theo Ngh nh s
31/2009/N-CP, ngày 01/4/2009.
+ Thông t liên tich sô 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngay 30/6/2010 cua
Bô Quôc phong, Bô Công an quy inh chi tiêt va hng dân thi hanh vê
mâu dâu, khc dâu, quan ly va s dung con dâu cua Ban chi huy quân s.

+ Thông t liên tich sô 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngay 20/3/2000
cua Bô Công an, Hôi Cu chiên binh Viêt Nam hng dân mâu dâu, khc
dâu, quan ly va s dung con dâu cac câp, cac n vi thuôc hê thông Hôi
Cu chiên binh Viêt Nam.
+ Thông t liên tich sô 03/2000/TTLT-BCA-TL, ngay 15/3/2000 cua Bô
Công an, Tông liên oan lao ông Viêt Nam hng dân mâu dâu, viêc khc
dâu, quan ly va s dung con dâu trong hê thông tô chc công oan Viêt
Nam.
+ Thông t sô 20/2012/TT-BCA, ngay 13/4/2012 cua Bô Công an quy
inh vê con dâu cua oan Thanh niên Công san Hô Chi Minh.
+ Quyêt inh sô 296-Q/TW, ngay 30/3/2010 cua Ban Châp hanh Trung
ng ang vê mâu dâu cua tô chc ang.
+ Thông t s 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 ca B Tài chính quy nh
ch thu, np, qun lý và s dng phí thm nh iu kin v an ninh trt t; phí sát hch
cp chng ch nghip v bo v; l phí cp giy chng nhn ã ng ký mu du; l phí cp
giy phép mang pháo hoa vào, ra Vit Nam; l phí cp giy phép qun lý v
khí, vt liu n, công c h tr.

