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THÔNG T ư
Sửa-đồù bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày
03 tháng 3 năm 2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

Căn cứ Luật Căn cước công dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định
số
137/2015/NĐ-CPngày31 tháng 12 năm 2015
định chi tiết một so điều và biện pháp thỉ hành Luật Căn cước công dân;
Căn cứ Nghị định sỗ 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;
xã

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chỉnh về trật tự
hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư sổ 10/2016/TT-BCA ngày 03 thảng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA
ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối họp
với Cục Ke hoạch và tài chính, các đơn vị có liên quan báo cáo lãnh đạo Bộ
phê duyệt kinh phí thường xuyên bảo đảm cho hoạt động công tác tàng thư căn
cước công dân.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong tàng thư căn cước công dân

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân gồm:
a) Tờ khai Căn cước công dân;
b) Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân;
c) Phiếu chuyển hồ sơ Căn cước công dân (nếu có);
d) Phiếu điều chỉnh Thông tin Căn cước công dân (nếu có);
đ) Các tài liệu về công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và các tài
liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ, tài liệu Chứng minh nhân dân 9 số:
a) Tờ khai Chứng minh nhân dân;
b) Chỉ bản Chứng minh nhân dân;
c) Thẻ điều chỉnh tờ khai Chứng minh nhân dân (nếu có);
d) Phiếu chuyển hồ sơ Chứng minh nhân dân (nếu có);
đ) Các tài liệu về công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và các tài
liệu khác có liên quan.
3. Hồ sơ, tài liệu Chứng minh nhân dân 12 số:
a) Tờ khai Chứng minh nhân dân;
b) Thẻ điều chỉnh tờ khai Chứng minh nhân dân (nếu có);
c) Phiếu chuyển hồ sơ Chứng minh nhân dân (nếu có);
d) Các tài liệu về công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân và các tài
liệu khác có liên quan.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 nhu sau:
“Điều 10. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân

1. Trường hợp công dân đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
hoặc Chứng minh nhân dân chuyển nơi thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được
Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu do cơ quan đăng ký, quản lý cư
trú gửi đến, cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân chuyển
đi có trách nhiệm chuyển bản chính (lưu lại bản sao) hồ sơ, tài liệu về căn cước
công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân chuyển
đến thường trú.
2. Trường hợp công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội hoặc tại địa phương không phải nơi công dân đăng ký
thường trú thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn
cước công dân, cơ quan cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách
nhiệm chuyển bản chính (lưu lại bản sao) hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân
cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau:
“2. Công dân thay đổi nơi thường trú hoặc trường họp thay đổi địa giới
hành chính, đường phố, số nhà.”
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:
“2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phê
duyệt yêu cầu tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, tài liệu trong tàng thư căn
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cước công dân trong phạm vi toàn quốc và yêu cầu của cơ quan, tổ chức nước
ngoài khi được lãnh đạo Bộ Công an ủy quyền.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:
“1. Trường họp yêu cầu tra cứu, khai thác thông tin, tài liệu để phục vụ
việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân thì thời hạn
để cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân thực hiện việc tra cứu và trả lời
kết quả được quy định như sau:
a) Đối với việc tra cứu phục vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở quận, thành phố, thị xã thì không
quá 1,5 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu;
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở các huyện miền núi, vùng cao,
biên giới, hải đảo thì không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu;
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở các khu vực còn lại thì không
quá 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
b) Đối với việc tra cứu phục vụ cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân:
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở quận, thành phố, thị xã thì không
quá 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đối với trường họp tra cứu
phục vụ cho việc cấp mới và đổi Chứng minh nhân dân; không quá 07 ngày
làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đối với trường họp cấp lại Chứng minh
nhân dân;
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở các huyện miền núi, vùng cao,
biên giới, hải đảo thì không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu;
- Trường họp cơ quan yêu cầu tra cứu ở các khu vực còn lại thì không
quá 07 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.”
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:
“1. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
a) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về công tác tàng thư căn cước công dân;
b) Hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng tàng thư căn cước công
dân và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tàng thư căn cước
công dân;
c) Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tàng thư;
d) Phối họp Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc
Bộ Công an nghiên cứu xây dựng đề án trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ
công tác tàng thư căn cước công dân;
đ) Nghiên cứu xây dựng, thực hiện dự án điện tử hóa hồ sơ, tài liệu trong
tàng thư căn cước công dân;
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e)
Chỉ đạo khai thác có hiệu quả tàng thư căn cước công dân phục vụ yêu
cầu nghiệp vụ của ngành, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân.”
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:
“1. Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú gửi cơ quan quản lý tàng thư căn
cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú Phiếu thông tin thay đổi về hộ
khẩu, nhân khẩu khi công dân có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu để bổ sung,
điều chỉnh thông tin trong tàng thư căn cước công dân.”
9. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 18 như sau:
“5. Cục Hồ sơ nghiệp vụ phối họp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về
trật tự xã hội kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ và lực
lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện quét ảnh tờ khai
Chứng minh nhân dân 09 số; chỉ đạo cơ quan quản lý Hồ sơ nghiệp vụ các cấp
kết nối, trao đổi thông tin Dữ liệu điện tử ảnh tờ khai Chứng minh nhân dân 09
số cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân các cấp để phục vụ công tác
cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân và phòng,
chống tội phạm.”
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
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 hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các
đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.”
Điều 2. Hỉêu
• ỉưc
• thỉ hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.
Điều 3. Trách nhiêm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
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.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các
đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp t h ờ i . / . ^ ^ N ơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trường Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phổ trực thuộc
Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
-Lưu: VT,C06(P4).

B ộ TRƯỞNG

Tô Lâm
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