Cp giy xác nhn khai báo v khí thô s ti Công an cp xã
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Cp giy xác nhn khai báo v khí thô s ti Công an cp xã
Bc 1: T chc, cá nhân có v khí thô s là hin vt trong bo tàng, là o c làm
phim, biu din ngh thut, gia bo hoc c gia truyn theo phong tc, tp quán
ca ng bào các dân tc phi khai báo vi Công an xã, phng, th trn ni c
quan, n v t tr s hoc ni c trú c cp Giy xác nhn vic khai báo.
Bc 2: Cán b tip nhn kim tra tính hp l và thành phn ca h s. Nu h s hp l và
thành phn thì th lý gii quyt và cp Phiu nhn h s; nu h s không hp l hoc
thiu thành phn thì tr li và hng dn b sung hoàn chnh.
Bc 3: Cn c theo ngày hn trên Phiu nhn h s, t chc, cá nhân n ni np h s
nhn kt qu giy xác nhn khai báo v khí thô s.
Trc tip ti tr s Công an xã, phng, th trn.
+ Thành phn h s:
a) Vn bn ngh ca t chc, cá nhân;
b) Bn kê khai v khí thô s;
c) Giy t chng minh ngun gc, xut x ca v khí thô s (nu có);
d) Giy gii thiu ca ngi n liên h (i vi t chc).
Ngi n liên h phi xut trình Chng minh nhân dân hoc H chiu còn giá tr s
dng cho cán b tip nhn h s. Trong thi hn 05 ngày làm vic, k t ngày nhn h
s hp l, Công an xã, phng, th trn phi cp Giy xác nhn vic khai báo.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
05 ngày làm vic.
T chc, cá nhân.
Công an xã, phng, th trn
Giy xác nhn vic khai báo v khí thô s.
Không.
Bn kê khai v khí, vt liu n, công c h tr (mu VC11 ban hành kèm Thông t
s 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 ca B Công an).
Không.
+ Pháp lnh qun lý s dng v khí, vt liu n và công c h tr (Pháp lnh s
16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011).
+ Pháp lnh sa i Pháp lnh qun lý s dng v khí, vt liu n và công c h tr
(Pháp lnh s 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013).
+ Ngh nh s 25/2012/N-CP, ngày 05/4/2012 ca Chính ph quy nh chi tit
mt s iu ca Pháp lnh qun lý s dng v khí, vt liu n và công c h tr.
+ Thông t s 30/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 ca B Công an quy nh chi
tit thi hành mt s iu ca Pháp lnh qun lý, s dng v khí, vt liu n và công c h tr
và Ngh nh quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Pháp lnh.
+ Thông t s 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 ca B Công an quy nh
biu mu s dng trong qun lý, tip nhn, thu gom, phân loi, bo qun, thanh lý,
tiêu hy v khí, vt liu n và công c h tr.
+ Thông t s 50/2014/TT-BCA, ngày 24/10/2014 ca B Công an quy nh v
cp, i, cp li giy phép, giy xác nhn v v khí, vt liu n và công c h tr.

