Cp li Chng minh nhân dân (9 s) ti Công an cp tnh

Th tc

Trình t thc hin

Cách thc thc hin

Thành phn, s lng h s

Cp li Chng minh nhân dân (9 s)
Bc 1: Chun b h s theo quy nh ca pháp lut.
Bc 2:
Công dân np h s ti Phòng Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi, Công
an cp tnh.
Cán b tiêp nhân kim tra h s, i chiu thông tin công dân kê khai vi thông
tin ca công dân trong S h khu và các giy t liên quan:
Trng hp hô s iu kin, th tc thì tin hành in vân tay vao t khai va chi ban,
chp nh chân dung ca công dân, thu l phí theo quy nh, viêt giây hn cho
công dân.
Trng hp h s iu kin nhng thông tin cha y , chính xác thì hng dn công
dân iu chnh, b sung hoc kê khai li.
Trng hp không iu kin thì không tip nhn và tr li bng vn bn cho công dân,
nêu rõ lý do không tip nhn.
Thi gian tiêp nhân hô s: Th 5 và sáng th 7 hang tuân (tr ngay lê, tt, ngh
theo quy nh).
Bc 3: Tr kt qu: Th 4, th 6 hàng tun (tr ngay lê, 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) S h khu;
b) nh chân dung;
c) n ngh Chng minh nhân dân (ký hiu là CM3);
d) T khai Chng minh nhân dân (ký hiu là CM4);
) Chi ban (ky hiêu la A7).
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Không quá 15 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh

Thi hn gii quyt
i tng thc hin th tc hành
Công dân Vit Nam t 14 tui tr lên, ang c trú trên lãnh th Vit Nam.
chính
C quan thc hin th tc
Phòng Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi, Công an cp tnh.
hành chính
Kt qu thc hin th tc hành
Chng minh nhân dân.
chính
+ 6.000ông/lân câp i vi công dân các phng;
+ 3.000 ng/ln cp i vi công dân các xã.
L phí (nu có)
+ Cac trng hp không phai nôp lê phi: bô, me, v (hoc chông) cua liêt si,
con di 18 tuôi cua liêt si; thng binh, con di 18 tuôi cua thng binh; công
dân thuôc xa, thi trân vung cao theo quy inh cua Uy ban Dân tôc.
Tên mu n, mu t khai (nu + n ngh cp Chng minh nhân dân (ký hiu là CM3);
có)
+ T khai Chng minh nhân dân (ký hiu là CM4).
i tng tm thi cha c cp Chng minh nhân dân:
+ Nhng ngi ang b tm giam, ang thi hành án pht tù ti tri giam; ang chp
Yêu cu, iu kin thc hin th hành quyt nh a vào trng giáo dng, c s giáo dc bt buc, c s cai nghin bt
tc hành chính (nu có)
buc.
+ Nhng ngi mc bnh tâm thn hoc mt bnh khác làm mt kh nng iu khin
hành vi ca mình.
Cn c pháp lý ca th tc
+ Ngh nh s 05/1999/N-CP, ngày 03/02/1999 ca Chính ph v chng minh
hành chính
nhân dân.

+ Ngh nh s 170/2007/N-CP, ngày 19/11/2007 ca Chính ph b sung, sa i
mt s iu ca Ngh nh s 05/1999/N-CP, ngày 03/02/1999 ca Chính ph v
chng minh nhân dân.
+ Nghi inh sô 106/2013/N-CP, ngay 17/9/2013 cua Chinh phu sa ôi, bô
sung môt sô iêu cua Nghi inh sô 05/1999/N-CP, ngay 03/02/1999 cua
Chinh phu vê chng minh nhân dân a c sa ôi, bô sung bng Ngh nh s
170/2007/N-CP, ngày 19/11/2007 ca Chính ph.
+ Thông t s 04/1999/TT-BCA(C13), ngày 19/4/1999 ca B Công an hng
dn chi tit mt s quy nh ca Ngh nh s 05/1999/N-CP ngày 03/02/1999 ca
Chính ph v chng minh nhân dân.
+ Quyêt inh sô 998/2001/Q-BCA(C11), ngay 10/10/2001 cua Bô Công
an vê viêc ban hanh cac biêu mâu s dung trong công tac quan ly hanh
chinh vê trât t xa hôi.
+ Thông t sô 02/2014/TT-BTC, ngay 02/01/2014 cua Bô Tai chinh hng
dân vê phi va lê phi thuôc thâm quyên quyêt inh cua Hôi ông nhân dân
tinh, thanh phô trc thuôc Trung ng.
+ Quyt nh s 05/2009/Q-UBND ngày 25/02/2009 ca y ban nhân dân
thành ph à Nng quy nh mc thu, qun lý và s dng l phí ng ký c trú, l phí
cp chng minh nhân dân trên a bàn thành ph à Nng.

