B ô CÔNG AN
—— —

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Ịập - Tự do - Hạnh phức

Số: 41/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

THÔNG T ư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA
ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu Iĩiẫu sử dụng trong
công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn
CU’Ó'C công dân và Cơ sử dữ liệu quốc gia vê dân cư
Cần cứ Luật Căn cước công dân năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều
của Thông tư sô 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 20]5 của Bộ trưởng
Bộ Công an quy định về biểu mâu sử dụng trong công tác cấp, quản l ị thẻ Căn
cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA
ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác
câp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cưóc công dân và Cơ sở dữ
liệu quôc gia vê d â n CU'
1. Bổ sung điểm m, n vào sau điểm 1 khoản 1 Điều 3 như sau:
“m) Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
(mẫu C C I2);
n) Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu C C I3)”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Q uản lý các biểu mẫu
1. Bộ Công an thống nhất quản lý các biểu mẫu ban hành kèm theo
Thông tư này; in, phát hành biêu mâu CCI 1 cho Công an các đơn vị, địa phưcmg.
2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội in, quản lý và phát
hành biểu mẫu CC01, C CI3 sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.
3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và
phát hành các biểu mẫu CC01, CC02, CC08, CC12, CC13, DC01 va DC02 cho
Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản ly.
4. Các biểu mẫu CC02, CC03, CC04, CC05, CC06î CC07, CC09 và
CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm thủ tục cấp, đoi, cấp lại thẻ Căn

cước công dân. Mau được in ra đã bao gồm các thông tin đưọ'c trích xuất, thống
kê tù' Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đơn vị.
5 Các biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06? CC07, CC08, CC09,
CC10, C C I2, C C I3, DCOl và DC02 được in trên khổ giây 210 nuil X 297 mm
(A4). Mâu CC03 được in trên khổ giấy 148 mill X 210 mm (A5). Mầu CCOl và
mâu CC08 được in 02 mặt. Mâu CCI 1 có kích thước 250 mm X 330 mm, được
in trên giấy Kraft định lượng 250g/m2.
6. Các biểu mẫu quy định tại Thông tư này được in bằng mưc đen trên
nền giấy trắng. Riêng mẫu CCI 1 được in bằng mức đen trên nền giầy màu nâu
vàng. Khi in không được thay đổi nội dung của biểu mẫu; Công ail cấc đon vị,
địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách
theo dõi”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau:
“2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tụ' xã hội chủ trì, phối họp với
Cục Kê hoạch và Tài chính, các đơn vị có liên quan lập dự trù kinh phí in, phát
hành các biểu mẫu và giấy in biểu mẫu CC01, CC11, giấy in mẫu CC02 sử
dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và mẫu CC11 cấp cho Công
an các đcm vị, địa phương.
Tháng 9 hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù nhu cầu
sử dụng biêu mâu CC11 của đơn vị, địa phương mình cho năm tiêp theo gửi
Cục Cảnh sát quản lý hành chính vê trật tự xã hội đê tông hợp, báo cảo Bộ
Công an.
3. Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù kinh phí in, phát hành biểu
mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn
cước công dân và Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư quy định tại khoản 3, khoản 4
Điều 4 Thông tư này.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:
“ 1. Mau CC01 được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân
của mình khi có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (kể cả trường
họp công dân kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyên).”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 7 như sau:
“h) Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp
huyện, cap tinh theo giấy khai sinh của công dân. Trường họp giấy khai sinh
khong ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cap tỉnh thì ghi
địa danh hành chính theo giấy khai sinh đó. Trường họp địa danh hành chính có
sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đôi theo quy định;”
6. Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 2 Điều 7 như sau:
“i) Mục “Quê quán”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp
tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giây tờ đó không ghi đây
đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, câp tỉnh thì ghi địa danh hành
chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đôi thì ghi
theo địa danh hành chính mới đã được thay đôi theo quy định;”
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7. Sửa đổi, bổ sung điểm 0 khoản 2 Điều 7 như sau:
“o) Mục yêu cầu của công dân:
- “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”: Đối với các trường hợp cấp
lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường hợp hư hỏng, hêt thời hạn hoặc có
sư thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ Căn cước công dân hoặc công dân có yêu
cầu đoi thẻ thì ghi cấp đổi; đối với các trường họp mất thẻ hoặc được trở lại
quốc tịch Việt Nam thì ghi cấp lại;
- “Chuyển phát thẻ Căn CUÓ'C công dân đến địa chỉ của công dân”:
Trường họp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn CUÓ'C công dân có yêu cầu
chuyển phát thẻ Căn cước công dân thì ghi “có” và ghi đầy đủ địa chỉ nhận, số
điện thoại liên hệ, nêu không có yêu câu thì ghi “không”;”
8. Bổ sung điểm q vào sau điểm p khoản 2 Điều 7 như sau:
“q) Phần mã vạch hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công
dân và các thông tin phục vụ quản lý trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyên.
Mục “Thời gian hẹn”: Đăng ký ngày cụ thể công dân đến cơ quan quản lý
căn cước công dân làm thủ tục câp, đôi, câp lại thẻ Căn cước công dân; mục
“Tại”: Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đên làm
thủ tục câp, đôi, câp lại thẻ Căn cước công dân”.
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
“3. Số thẻ Căn cước công dân: Cán bộ xử lỵ hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Căn
cước công dân, khi nhận được kêt quả phê duyệt câp, đôi, câp lại thẻ Căn cước
công dân (thẻ Căn cước công dân hoặc dữ liệu kêt quả phê duyệt câp, đôi, cấp lại
thẻ Căn cưó'c công dân được trả vê trên hệ thông) thực hiện ghi sô thẻ Căn cước
công dân của công dân vào Phiêu thu nhận thông tin Căn cước công dân (CC02)”.
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:
“ 1. Mầu CC06 do Trung tâm Căn cước công dân quốc gia lập để đề xuất
lãnh đạo Cue Cảnh sát quản ly hành chính về trật tự xã hội phê duyệt hồ SO’ đề
nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân. Mau này được lập
theo danh sách ho sơ đề nghị cấp, đổi, cap lại thẻ Căn cước công dân của Công
an các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương gửi đến.”
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:
“1. Mau CC08 dùng để Çông an cấp tỉnh, Công an cấp huyện thống kê,
báo cáo kêt quả vê công tác câp, quản lý căn cước công dân. Định kỳ hằng
tháng, quý, 06 tháng, 01 năm, Công an câp tỉnh phải gửi báo cáo về Cục Cảnh
sát quản lý hành chính vê trật tự xã hội.”
12. Bổ sung Điều 17a vào sau Điều 17 như sau:
“Điêu 17a. Biên bản giao nhận hồ SO' cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cưóc
công dân (CC12)
1.
Mau C C I2 dùng cho đơn vị làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cưó'c
công dân bàn giao hô sơ câp, đôi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho đơn vị
quản lý hô sơ tàng thư Căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính vê trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị
3

tiếp nhận hồ SO' cập, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra
và nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Cách ghi thông tin:
a) Mục “hồi....giờ...., ngày, tháng, năm”: Ghi đầy đủ giờ, ngày, tháng,
năm bàn giao hô sơ; “tại”: Ghi theo địa điêm no'i bàn giao hồ sơ;
b) Mục “đại diện bên giao” và “đại diện bên nhận”: Ghi đầy đủ họ tên,
câp bậc, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ đon vị giao và đon vị nhận hô sơ”;
c) Muc “Tổng số hồ sơ”: Ghi đầy đủ tổng số hồ sơ bàn giao^ trong đó ghi đầy
đủ “Tổng số hồ sơ cap mới”, “Tổng số hồ sơ câp đổi”, “Tổng số ho sơ cap lại”.
d) Mục “Có danh sách kèm theo tù’ số hồ sơ....đến số hồ sơ...”: Ghi số
thứ tự theo danh sách hô sơ bàn giao.
3. Mục “Bên nhận”, “Bên giao”:
a} Đối với trưòng họp bàn giao hồ sơ trong Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính vê trật tự xã hội thì lãnh đạo câp Đội có trách nhiệm ký xác nhận vào
biên bản bàn giao. Cán bộ bên giao, bên nhận có trách nhiệm ký, ghi rõ họ, tên
vào biên bản giao nhận.
b) Đối với trường họp bàn giao hồ sơ giữa Công an cấp huyện và Phòng
Cảnh sát quản lý hành chính vê trật tự xã hội thì lãnh đạo Công an huyện và
lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính vê trật tự xã hội phải ký tên, đóng
dấu vào biên bản giao nhận. Đổi với hồ sơ được cấp tại Trung tâm Căn cước
công dân quôc gia thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính vê trật tụ' xã hội thì
lãnh đạo Trung tâm Căn cước công dân quôc gia và lãnh đạo Phòng Cảnh sát
quản lý hành chính vê trật tự xã hội bên nhận ký bàn giao. Cán bộ bên giao, bên
nhận có trách nhiệm ký, ghi rõ họ, tên vào biên bản giao nhận”.
13.Bổ sung Điều

17b vào sau Điều 17anhư sau:

“Điều 17b. Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (CC13)
1. Mầu CC13 đưọ'c dùng trong trường hơp công dân đã đưọ'c cấp thẻ
Căn cước côna dân nhưng chưa được câp Giây xác nhận sô Chứng minh
nhân dân hoặc bị m ât Giây xác nhận sô Chứng minh nhân dân.
2. Cách ghi thông tin
a) Mục “Họ, chữ đệm và tên”: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy
khai sinh băng chữ in hoa đủ dâu;
b) Muc “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinhcủa công
dân được cẩp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi02 chữ sô;
năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01
chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;
c) Mục “Giói tính”: Giới tính nam thì ghi là “Nam”, giói tính nữ thi ghi là “Nữ”;
d) Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của công dân đề nghị cấp giấy xác nhận
số Chứng minh nhân ’dân theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chúng nhận dân tộc
của cơ quan có thẩm quyền;
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đ) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch của công dân đề nghị cấp giấy xác
nhận số Chứng minh nhân dân theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận có
quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thâm quyên;
e) Mục “Nơi đăng ký khai sinh”, mục “Quê quán”: Ghi theo quy định tại
điểm h, điểm i khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
g) Mục “Nơi thường trú”: Ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu”
14. Thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA
cụ thể như sau:
a) Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01) ban hành kèm theo Thông tư
số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Tờ khai căn cước công dân (mẫu số
CC01) ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công
dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay
thế bằng Đe xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công
dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07) ban hành kèm
theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Giấy xác nhận số Chứng
minh nhân dân (mầu số CC07) ban hành kèm theo Thông tư này.
d) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) ban hành
kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu điều chỉnh
thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) được ban hành kèm theo Thông tư này.
e) Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu thu thập thông tin dân
cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư này.
15. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh,
thành phô trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các
đơn vị, địa phương báo cáo vê Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thơi.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1.
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
5

2.
Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiên, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các
đơn vị, địa phương báo cáo vê Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời
N ơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tình, thành phố trực thuộc Trung ươn
- v^ục
Cục Kiểm
jsjem ừ
ư a văn
van bàn
oan QPPL
V-t
Bộ
c ụ Tư
I U pháp;
pnap;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, cổng TT
Bộ Công an;
- Lưu: VT, C06(P4).
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc
TỜ K H A I CĂN CƯỚ C CÔ NG DÂN
1. Họ, chữ đệm v à tên(1):......................................................................................
2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):.....................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh:.........../............ /..............; 4. Giới tính (Nam /nữ):
5. Sổ C M N D /C C C D (2):
6. D ân tộc:....................... ¡7. Tôn giáo:....................................8. Quốc tịc h :......
9. Tình trạng hôn nhân:..............................................10. N hóm m áu (nếu có):
11. N ơi đăng ký khai sinh:.................................................................. ...................
12. Quê q u á n :............................................................................................................
13. N oi thường trú:...................................................................................................
14. N ơi ở hiện tại:.
15. N ghê nghiệp:...................................16.Trình độ học vân:............................
17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):.................................................. Quốc tịch:
Số C C C D /C M N D (*}:
18. Họ, chữ đệm và tên của m ẹ(1):.................................................. Quốc tịch
Số C C C D /C M N D (*}:
19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (ch ồ n g )(1):...................................... Quốc tịch:.
Số C C C D /C M N D n :
20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP (1):...................................Quốc tịch:
Số C C C D /C M N D ^:
21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1):
Số C C C D /C M N D (t):
Quan hệ với chủ hộ:..............................................................................................
22. Y êu cầu của công dân:
- Câp, đối, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
- Chuyên phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không):
Địa chỉ nhận:...................................................................................... số điện thoại:..
Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.
(3)

(MÃ VẠCH 2 CHIỀU)
(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

(4) Thời gian h e n :...............................................
Tại: <Tên đơn vị đăng kỷ nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD>

n g à y ........tháng....... năm
NGƯỜI KHAI
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

KÉT QUẢ XÁC MINH
Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTX H trả lời kết quả đối
chiêu, xác minh với hô sơ gôc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thi có nội
dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

ngày.......tháng........năm .........

Cán bộ tra cứu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.
- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 sổ thì 3 ó cuối gạch chéo).
- (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;
- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC vê TTXH.
- (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.
- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân ;CMND là viết tắt cùa Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viêt tăt của
đại diện hợp pháp./.

Mầu CC06 ban hành kèm theo
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CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
TRUNG TÂM CẢN CƯỚC CỐNG DÂN QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
’
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

Số:............ /.................

,
,
................ngày...........
tháng............năm............

ĐÈ X U Ấ T PHÊ D U Y Ệ T HỒ s o ĐỀ N G H Ị CẤP, ĐỔ I, CẤP L Ạ I TH Ẻ CĂN C Ư Ớ C CỒ NG DÂN
K ính gửi: Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Trung tâm Căn cước công dân quốc gia đề nghị lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phê duyệt hồ
đê nghị câp, đôi, câp lại thẻ Căn cước công dân, danh sách cụ thể sau:
r

STT

Đ on vị

CÁN B ộ ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như fren;
- Lưu: Trung tâm CCCD Quốc gia

M ã sô các danh sách

T ổng số
danh sách

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CCCD QUỐC GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

í

Hô sơ
Tông sô

H ợp lệ

K hông hợp lệ

LÃNH ĐẠO c ụ c CẢNH SÁT QLHC VÈ TTXỈ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

..(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:........... /GXN

G IẤY XÁC NH ẬN
(Số Chứng minh nhân dân)

................................................................................................................................(1) xác nhận:
N gày......tháng........năm ............., Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cho:

cấp thẻ Căn cước công dân số:
Họ v à tên:......................................... ........................... ; Giới tính:...... ....... (Nam/nữ).
N gày, tháng, năm sinh:............... ............. ... /...........................

N ơi thường trú:..............................................................................................................................
Ông/bà có tên nêu trên đã được:.........................................................................................(2)
Cấp CM ND số:
Cấp ngày......... tháng.........năm ............
Họ v à tên ghi trên CM ND là :............................
Họ và tên gọi khác ghi trên CM ND (nếu có)..
N gày, tháng, năm sinh ghi trên CMND l à : ...
ngày......... tháng.......... năm...

........................................ ( 3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (]): Ghi tên đơn vị cấp giấy xác nhận.
(2): Ghi tên đơn vị đã cấp CMND cho công dán
(3): Ghi chức danh cùa người có thẳm quyền cấp giấy xác nhận

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG AN

P H IẾ U Đ IỀU CH ỈNH TH Ô NG TIN CĂN CƯ Ớ C CÔNG DÂ N
1. Họ, chữ đệm và tên:....................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:....... /.........../......... ; Giới tính (N am /nữ):........................
3. Số thẻ CCCD /CM N D đã được c ấ p : _________________________________

Cấp ngày:........... /............. /.............. Nơi cấp:........................................................
4. Nội dung điều chỉnh thông tin:
NGÀY ĐÉN

NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI

NGÀY

NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC

N g à y ....... th ả n g ....... n ă m .......
THỦ TRƯỞNG C ơ QUAN

N g à y ........tháng....... n ă m ........
NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

N g à y ........tháng....... năm.
CÁN B ộ THựC HIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Mau C C I0 ban hành kèm theo
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CÔNG AN................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...........................

PHIÉU CHUYỂN HÒ s ơ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Kính gửi:.........................................................................................
1. Họ, chữ đệm và tên:..................................................................Nam/nữ:..............
2. Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................
3. Số thẻ CCCD/CMND đã được cấp:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Cấp ngày:............/ ............. / .............. Nơi cấp:...........................................................
4. Nơi đăng ký thường trú:.........................................................................................
5. Ý kiến đề xuất:.........................................................................................................

6. Xin trả lại phiếu này cho:

ngày..... tháng.......năm ..

..... ngày.....tháng.......năm

THU TRƯỞNG NƠI NHÁN

THU TRƯỞNG NƠI GỬI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mầu CC12 ban hành kèm theo
Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ s o CẤP, ĐỐI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
H ồ i........... g iờ ............ ,ngày......... th án g ....... năm ............... tại:..................................................
1. Chúng tôi gồm:
a) Đại diện bên giao:
- Ho và tên :................................
Câp b âc:...................................... Chức vu :...................................................................................
Đơn vi công tác:.......................
- Ho và tên :.................................
Câp b âc:..................................... . Chức vu :..................................................................................
Đơn vi công tác:.......................
b) Đại diện bên nhận:
- Ho và tên :.................................
Câp b âc:...................................... Chức vu :...................................................................................
Đơn vi công tác :.......................
- Ho và tên :.................................
Câp bâc:...................................... Chức vu :...................................................................................
Đơn vi công tác :.......................
2. Cùng tiên hành lập biên bản giao nhận hô sơ câp Căn cước công dân, cụ thê như sau:
- Tông sô hô sơ :........................
+ Tổng số hồ sơ cấp m ớ i:......................................................................
+ lô n g sô ho sơ câp đô i:.......................................................................
+ Tổng số hồ sơ cấp lại:.........................................................................
- Có danh sách kèm theo từ số hồ sơ:........................ đến số hồ sơ:
rr-\ /\

___ 9
rp

/V

r

1

/V

1

\

/V

r

A

2
4- /\ •

Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân được lập thành 02 bản,
có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
BÊN NHẬN
Lãnh đạo đơn vị
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có))

BÊN GIAO
Lãnh đạo đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu (nếu cỏ))

Cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

G IẤ Y ĐỀ N G H Ị XÁC NH ẬN SỐ CH ỨNG M IN H NH Â N DÂN
K ính gửi(1): .........................................................................................................
1. Họ, chữ đệm v à tên(2):................................................................................................
2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(2):................................................................
; 4. Giới tính (Nam/nữ):
3. N gày, tháng, năm sinh:
5. D ân tộc:...........................

6. Quốc tịch:

7. N ơi đăng ký khai sinh:
8. Quê q u á n :......................
9. Nơi thường trú:............
10. số CCCD đã được cấp(3):
11. Số CM N D đã đươc cấp(4):
Đề nghị(1):............................................................................................. xác nhận số Chúng
m inh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những
thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.
n g à y .......... tháng.............năm
NGƯỜI ĐÈ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1): Ghi tên cơ quan quàn lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND.
- (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.
- (3) và (4): Ghi sổ thẻ CCCD, số CMND đã được cấp.
- CCCD là viêt tăt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt cùa Chứng minh nhân dân./.

Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

Tinh/thành phố:........
Quận/huyện/thị xã:..,
Xã/phường /thị trấn:.

PHIÉU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinhw: .............................................................................................
3. Nhóm máu: n o

2. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

5. Tình trạng hôn nhân: □ Chưa kết hôn

DA

□ Đã kết hôn

□ B

□ AB

□ Ly hôn

6. Nơi đăng ký khai sinh®: .......
7. Quê quán®: .............................
8. Dân tộc:...................................... 9. Quốc tịchw:D Việt Nam; Quốc tịch khác:.
10. Tôn giáo:. . . . . . . . ......................11. số ĐDCN/SỐ CMNDW:
r-i_t
T—
12. Nơi thường trúw: .....................................................................

13. Nơi ờ hiện tại™ (Chi kê khai nếu khác nơi thường trú):

14. Họ, chữ đệm và tên chaw: .....................................................
Quốc tịch: ...........................................................

Số CMND
SỐĐDCN®

Ị».
Họ, chù' đệm và tên mẹ0J:
Quốc tịch:............................................................

Sô CMND
Số ĐDCN<5)

Họ, chù’ đệm và tên vợ/chồng|7;: ................................................ .
Quốc tịch:............................................................

Số CMND
SỐĐDCN®

Họ, chũ' đệm và tên người đại diện họp pháp (nếu cỏY°: ......
Q uốctich:............................................................

Sô CMND
Số ĐDCN(S)

15. Họ, chữ đệm và tên chủ hộw:

16. Quan hệ với chủ hộ:

SỐ CMND
SỔĐDCN®
. 17. Số hộ khẩu:
Ngày khai:

T ru ỏ n g Công an
xã/phưò'ng/thị trấn

C ảnh sát khu vực/
Công an viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

01

Nguửi khai
(Ký, ghi rõ họ íén)

!N H0,A đủ d“u- m Gllị đ“y đủ đia danh hành chỉnh cấp: xa, huyện, linh. mGhi Quác lịch khác vù ghi rõ lẽn quốc lịch nếu công dân có 02 Quéc lịch.

L A r
i
% , nhỉ ' đườns phô, xóm , làng; thân, áp, bàn, buôn, phum , sóc; xã/phường/lhị trấn; quận/huyẹn/lhi xã/thành p h ô thuộc linh; tình/thành p h ố tncc
thuộc Trung ương. G hi sổ định danh cá nhún (Đ D C N ).sể can cước cô n g dân (CCCD), trường hợp chưa có sô Đ D C N ihì g h i s ố CMND.

