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QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN SỰ DỤNG CON DẤU 
Trích Thông tư  số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 04 năm 2012 có hiệu 

lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2012 

 
Điều 14. Thời hạn sử dụng con dấu  

1. Con dấu của các cơ quan, tổ chức sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày con 

dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan Công an 

có thẩm quyền cấp. Hết thời hạn trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu 

dấu tại cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) năm, con dấu của các cơ quan, tổ chức bị mòn, méo, biến 

dạng, hỏng, mất hoặc có thay đổi tên, trụ sở, mô hình tổ chức thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề 

nghị cơ quan Công an có thẩm quyền làm thủ tục đổi, cấp lại con dấu. 

 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN 
NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

Trích Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 

 

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy 

chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy 

định; 

b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã 

đăng ký mẫu dấu; 

c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm 

quyền; 

d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng; 

đ) Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên cơ 

quan, tổ chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, tổ chức có 

liên quan đến mẫu dấu; 

e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định; 

g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp 

có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, 

chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình chỉ sử 

dụng con dấu; 

h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng; 
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i) Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi có yêu cầu kiểm 

tra của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu 

theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc chữ ký 

của người không có thẩm quyền; 

c) Mượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; 

d) Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau 

đây: 

a) Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép 

hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam; 

c) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức; 

d) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 2; Điểm d Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 

tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2; Điểm c 

Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với hành vi quy định 

tại Điểm g Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này; 

c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định tại Điểm 

b Khoản 3 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

HỒ SƠ KHÁC LẠI DẤU: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (sao y chứng thực 01 bản); 

+ Gấy giới thiệu ghi rõ họ tên người nhận dấu; 

+ Bản sao Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật (áp dụng đối với người nước ngoài). 

+ Điện thoại liên hệ khắc dấu: 0917 155 165 (anh chị Tuyến/chị Quỳnh/anh Lễ) 

 


