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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của một số Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn việc 

thông báo mẫu con dấu trong trường hợp doanh nghiệp mất con dấu hoặc đã trả con dấu cho cơ quan công an. Để đảm 

bảo thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, 

văn phòng đại diện như sau: 

1. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-

CP và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP nhưng bị mất con dấu hoặc đã trả con dấu cho cơ quan công an thì trước khi sử dụng 

mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu thực hiện theo Phụ lục I-19 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 

26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp (đã được đăng tải trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh 

nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo. 

2. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sử dụng con dấu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 

nhưng bị mất con dấu 

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình 

thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà 

không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi 

thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu thực hiện theo Phụ lục I-19 kèm theo Công văn 

số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh 

nghiệp. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo. 

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện./. 
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