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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Một số quy định mới trong thực hiện
cấp CMND cho công dân

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện.
Thời gian qua, công tác tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết TTHC trong
lĩnh vực cấp CMND trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Để
tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi tối
đa cho người dân. Công an huyện Đak Đoa thông báo, hướng dẫn một số quy
định mới về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cấp CMND cho
người dân trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
1. Kể từ ngày 08/6/2020, Công an huyện Đak Đoa tổ chức tiếp công dân,
giải quyết thủ tục cấp CMND tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bưu điện
huyện. Do đó, Công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Đak Đoa có nhu cầu
làm CMND liên hệ trực tiếp tại Bưu điện huyện (ĐC: 168 Nguyễn Huệ, TT. Đak
Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai) để được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết.
2. Đối tượng được cấp CMND: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên
đã đăng ký thường trú trên địa bàn huyện. Cơ sở tính tuổi là theo ngày, tháng,
năm sinh ghi trong sổ hộ khẩu phù hợp với ngày, tháng, năm sinh trong giấy
khai sinh.
3. Thủ tục cấp CMND
- Công dân xuất trình sổ hộ khẩu và đơn đề nghị cấp CMND (nêu rõ lý do
đổi, cấp lại CMND) cùng các giấy tờ liên quan khác cho cán bộ trực tiếp tiếp
nhận và giải quyết TTHC trong cấp CMND, cụ thể:
+ Đối với công dân từ đủ 14 tuổi đến dưới 15 tuổi, làm CMND lần đầu:
Xuất trình sổ hộ khẩu cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC trong
cấp CMND.
+ Đối với công dân từ đủ 15 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp
lại thì phải có đơn đề nghị cấp CMND có xác nhận của Công an xã, thị trấn nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn có đóng dấu giáp lai.
+ Đối với công dân bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất
khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp
lại CMND thực hiện các thủ tục theo quy định chung, ngoài ra phải có người đại
diện hợp pháp đến cùng để làm theo quy định. Viết viết đơn đề nghị, kê khai tờ
khai CMND do người đại diện hợp pháp thực hiện và phải chịu trách nhiệm về
các nội dung kê khai.
+ Đối với những trường hợp đổi CMND do thay đổi họ, tên, chữ đệm,
ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc ngoài các thủ tục nêu trên còn phải kèm
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên;
hoặc xuất trình được một trong các loại giấy tờ như giấy khai sinh, giấy khai

sinh đăng ký lại, các giấy tờ khác như học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ và
đã được điều chỉnh trong sổ hộ khẩu để thống nhất với nội dung cần điều chỉnh.
+ Những trường hợp xác định lại giới tính và phẫu thuật thẩm mỹ làm
thay đổi cơ bản đặc điểm nhận dạng của công dân (thay đổi khuôn mặt, mũi,
miệng…). Ngoài các thủ tục theo quy định cần có xác nhận của cơ quan y tế có
thẩm quyền nơi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
+ Đối với những công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân
dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà tập thể mà chưa
đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định, khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại
CMND cũng phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định chung. Riêng việc xuất
trình sổ hộ khẩu được thay bằng giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền kèm theo
Chứng minh Quân đội nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân; các trường
hợp chưa được cấp Chứng minh Quân đội nhân dân, Chứng minh Công an nhân
dân cần kèm theo quyết định tuyển dụng, quyết định phân công công tác.
+ Trường hợp công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại một địa chỉ xác định; học viên các
trường Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì việc cấp, đổi, cấp lại CMND
thực hiện như đối với các công dân khác.
- Trang phục, tác phong của công dân khi đến trụ sở tiếp nhận và giải
quyết TTHC trong cấp phát CMND: Tác phong nghiêm túc, lịch sự, tóc tai gọn
gàng, không được sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh CMND; riêng
đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục
tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm
bảo rõ mặt và rõ hai tai.
4. Thủ tục xác nhận số CMND 9 số
Trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD hoặc CMND tại tỉnh, thành
phố nơi công dân chuyển đi, nay được đổi, cấp lại CMND nơi công dân chuyển
đến, khi công dân có nhu cầu cấp giấy xác nhận số CMND thì trực tiếp đề nghị
cán bộ trực, tiếp nhận, giải quyết TTHC cấp CMND hướng dẫn, làm thủ tục cấp
giấy xác nhận số CMND.
Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn; Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao huyện phối hợp thông báo đến
toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn huyện biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Trưởng CAH (báo cáo);
- Các đ/c Phó trưởng CAH (theo dõi);
- Các đội nghiệp vụ CAH (theo dõi);
- Công an các xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu; VT, QLHC.
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