BQ CONG AN
S& 24/2020/TT-BCA

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p-Tirdo-Hnh phüc
Ha Nt5i, ngày 10 tháng 3 nám 2020

VAN PHONCT UBND TbNH DONG TJ

THÔNG TU'
' S6:..-i4....
Ban hành biêu mu sir dung trong
DEN Ngay ....
cong tác bão v hi mt nhà nuóc
•Chuyn
....
' it4tBáo v bImtnhà ntthc ngày 15 tháng 11 nám 2018;
Can ci Nghj djnh so 26/2020/ND-CT ngày 28 tháng 02 nám 2020 cia
ChInh phz quy djnh chi tiêt mt sá diê'u cia Lut Báo v hI mç2t nhà nithc;
Can cz Nghj djnh s6 01/2018/ND-CT ngày 06 tháng 8 nàm 2018 cza
ChInh phi quy dfnh chzc nàng, nhim vy, quyn hçin và cc' cd'u tá chic cia
Bô Cong an;
Theo d nghj cia Cyc trzthiig Cuc An ninh chInh trj n5i b;
Bó trithng Bó COng an quy djnh biu mu th dyng trong cOng tác
báo ye hi mat nhà nzthc.
Diêu 1. Phm vi diu chinh, d6i ttrç'ng áp ding
1. Thông tu nay quy djnh v biu mu và vic sü diing biu mu
trong cong tác bào v bI mat nhà nuâc.
2. Thông ti.x nay áp diing di v&i ca quan, th chüc, cá nhân có lien
quan dn vic thirc hin cong tác bâo v bI mt nhà nuc.
Diu 2. Bi&z mu sir dirng trong cong tác báo v bI mt nhà ntró'c
1. Van bàn xác djnh d m.t di vói vat, dja dim, lài nói, ho?.t dng,
hInh thirc khác chüa bI m.t nba nuàc: Mu s 01.
2. Du chi d Tuyt mat, Ti mat, Met: Mu s 02.
3. Du k hiu A, B, C: Mu s 03.
4. Du Th&i hn báo ye bI mat nhà nuóc; du Gia han thôi han bâo
v bI mat nhà nuc: Mu s 04.
5. Du Giâi mat: Mu s 05.
6. D.0 diu chinh d mat: Mu sê 06.
7. Du Tài lieu thu hi; du Chi nguôi có ten mi dugc bóc bI: Mu
sô07.
8. Du quãn 1 s luqng tài 1iu bI mat nhà nuàc: Mu s 08.
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9. Du sao, chiip bI m.t nhà nuâc: Mu s 09.
10. Van bàn trIch sao: Mu s 10.
11.DuBànsao:Mâusô 11.
12. S quãn l sao, chp bI mt nhà nithc: Mu s 12.
13. Van bàn ghi nh.n vic chip tài 1iu, 4t chüa bI mt nhà nu&c:
Musô 13.
14. S dang k bi m.t nhà nurc di: Mu s 14.
15. S däng k bI mt nba nrnc dn: Mu s 15.
16. S chuyn giao bI m.t nhà nithc: Mu s 16.
17.Van bàn d nghj cung cp, chuyn giao bI mt nba nithc: Mu s 17.
18. Thng kê bI m.t nhà ni.râc: Mu s 18.
19. So d vi tn du mat trên van bàn: Mk s 19.
Diêu 3. Sfr diing biêu man
1. Co quan, t chirc, cá nhân khi sü dicing biu mu quy djnh tai Diu
2 Thông tix nay phài bào dam dy dü ni dung, thng nht v hinh thüc,
kIch thurc ducc quy djnh ci th tai các biu mu.
2. Mirc dung d dóng các loai du chi d m.t là mirc màu do.
3. Tri..thng h9p sü dimg co sâ dft 1iu d dang k)', quãn 1)' tài lieu, 4t
chüa bI m.t nhà nuc trén may tmnh phâi bào dam dy dü ni dung theo
mu "S dãng k) bI m.t nhà nithc di", "St dang k bI mt nhà nu&c dan"
quy djnh tai Thông lit nay.
4. TruOng hçp tài lieu bI m.t nhà ni.râc, sách chüa dirng ni dung bI
m.t nhà rnxóc duqc in, xut bàn vri s luçing ló'n thI co quan, t chüc so
thào, tao ra bI m.t nhà nu&c duçic in du d mt bang mirc màu do & ben
ngoài tài 1iu, bla sách.
Piêu 4. Hiu 1i'c thi hành
1. Thông tu nay có hiu 1irc thi hành ttr ngày 01 tháng 7 nàm 2020.
2. Bali bô Thông tu s 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 cüa B
tnthng B Cong an hithng d.n thirc hin mt s diu cüa Nghj djnh s
33/2002/ND-CP ngày 28/3/2002 cüa ChInh phñ quy djnh chi tit thi
hành Pháp 1nh Bào v bI mt nhà nuóc k tir ngày Thông lit nay có hiu
lirc thi hành.
3. Tài 1iu, vt chra bI mt nhà nuóc dal duqc dóng du chi d m.t
truàc ngày 0 1/7/2020 theo mu quy djnh tai Thông lit s 33/2015/TT-BCA
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ngày 20/7/2015 cüa Bô truàng B Cong an huóng dan thrc hin mt so
diêu cüa Nghj djnh s 33/2002/ND-CP ngày 28/3/2002 cüa ChInh phñ quy
dinh chi tit thi hành Pháp 1nh Bâo v bI mt nhà nixóc tip tic duçc bâo
v theo quy djnh cüa pháp 1u.t v bão v bI m.t nhâ nuó'c.
4. Trong qua trInh trin khai thrc hin, nu có khó khàn, vung mc
d nghj các ca quan, t chüc, cá nhân kjp thai phán ánh v B Cong an
nghiên cü'u, sira di, b sung cho phü hcip./.i&_
Nolnhân:
- ThO ti.ràng, các Phó Thu thong ChInh phü;
- Các b, cc' quan ngang b; co quan thuc CP;
- I-1DND, UBND cac tinh, thành phô trrc thuc trung uoq
- Van phOng Trung irong và các Ban cia Dáng;
- Van phOng Tong BI thir;
- Van phOng Chu tjch nuóc;
- Hi dông dan tc va cac Uy ban cüa Quoc hi;
- Van phông Quôc hi;
- TOa an nhân dan tôi cao;
- Viên kiêm sat nhân dan tôi cao;
- KiOm toán nhà rnróc;
- Uy ban trung trong Mt trn To quôc Vit Nam;
- Co quan trung hong cOa các doàn the;
- Ciic kiêm tra van ban, Bô Tii phap;
- Cong báo ChInh phà;
- B Cong an: Các Thcr truOiig; don v trirc thuc B; lice
vin, trtthng CAND; Cong an các tinh, thánh pho trre thuc
trung hong;
- Cong thông tin din tCr B Cong an;
- Luu: VT, ANCTNB(P9).(S, 265).

Di tuIrng To Lam
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MAu sO 01
(Ban hành kern theo Thông tu- sá 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nàm 2020
cia B3 trithng Bô Cong an)
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

(1)
(2)

VAN BÀN XAC DINH DO M4T DOI VOE V4T, DjA DIEM, LOI NOI,
HOJT DQNG, H!NH TH1C KHAC CH1A B! M4T NHA NU'OC

Ten gi cüa 4t, dja dim, hoat dng, ni dung Rn nói hoc hinh thirc khác chra
bI mat nhà nix6c
Co quail, th chirc xác djnh
Ngi.thi d xuât:
Dôm.t(3)
Can cr xác dnh (4)
Ngày, tháng, nãm xác djnh
Lãnh dao co quan, t chüc xác djnh
bI mat nhà nuóc
(7g, ghi rö ho ten, chjc vy,)

Ghi chü: Mu nay thrçc

ap diing d6i vâi vat, dja dim, Ri nói, hot dng ho.c

hInh thrc khác chra bI mat nhà nisâc ma không the dong dâu d mat.
(1) Ten c quan chü quãn.
(2) Ten co quan, t chrc xác dlnh bI mat nha nuâc.
(3) Ghi theo d mat cüa vat, dja dim, hoat dng, ni dung lôi nói hoac hmnh
thc khác cha bI mat nhà nuâc. Trtthng hqp trong vat, dja diem, hoat dng, ni dung
1i nói cha nhiu thông tin có d mat khác nhau thI xác dinh theo d mat cao nhât.
(4) Ghi rO vic xác djnh dO mat can ci vào quy djnh tai diu, khoãn, dim nào
cUa danh m'c bI mat nhà nuâc c'ii the.
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MAU SO 02
24/2020/TT-BCA
ngày 10 tháng 3 nãm 2020 cza B5
(Ban hành kern theo Thông tw s6
trzthng Bç5 Cong an)

1. Mu du "TUYT MAT": Hmnh chü nht, kIch thixâc 40mm x 8mm,
có hai di.rông vin xung quanh, khoâng cách gitra hai dung vin là 01mm; ben
trong cüa hai duông vin là chü "TUYT MAT" duçic trInh bay bang chü in
hoa, cO chü 13, kiu ch€ times new roman, ding, dm; cách du duông vin
ben ngoài là 02mm.

1 mm
2 mm

UYET 1'1AT
IF

2mm

2. Mu du "iOi MAT": HInh chü nh.t, kIch thiic 30mm x 8mm, có hai
di.thng vin xung quanh, khoàng each gifta hai di.thng vin là 01mm; ben trong
cüa hai du&ng vin là chft "TOT MAT" ducrc trInh bay bing chft in hoa, c chft
13, kiu chft times new roman, dCrng, dam; cách dêu diz&ng vin ben ngoài là
02mm.
1 mm
2mm

OIMT
2mm

3. Mu d.0 HM TU : HInh chft nht, kich thithc 20mm x 8mm, có hai
dithng vin xung quanh, khoãng each gifta hai d.r&ng vin là 01mm; ben trong
cüa hai &rèng vin là chtt "MAT" duc trInh bay b.ng chft in hoa, ci chIt 13,
kiu chIt times new roman, dimg, dam; each du dix&ng vin ben ngoài là
02mm.
1mm
2 mm

2mm
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MAU sO 03
(Ban hành kern theo Thông tw s 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nám 2020 cza Bô
trw&ng Bô Cong an)

1. Mu du chU "A": HInh trôn, du?ing kInh 15mm, có hai thr?mg vin
xung quanh, khoãng cách gila hai duing viên là 01mm, chiêu cao cUa chU "A"
là 10mm, di.rcic trInh bay ô giita hInh trôn, bang chi in boa, cô chü 40, kiêu chü
times new roman, th'mg, dm. Mk dâu "A" dugc sr dung dê dóng ben ngoài bI
drng tài lieu bI m.t nhà nuóc d Tuyt met.

10 mm

2. Mu du chü "B": HInh trôn, duing kInh 15mm, có hai &ning viên
xung quanh, khoãng each giUa hai thr&ng vien là 01mm, chiêu cao cUa cht "B"
là 10mm, disçic trInh bay a gita hInh trôn, bang ch in hoa, c chr 40, kiêu chir
times new roman, dung, dam. Mâu dâu "B" di.rçic si'r dçing dê dóng ben ngoài bI
drng tài 1iu bI m.t nhà nithc d Tôi m.t.

10mm

15 mm

3. Mu du chit "C": HInh trôn, du&ng kInh 15mm, có hai &thng vin
xung quanh, khoãng each giita hai du6ng viên là 0 1mm, chiêu cao cüa chü "C"
là 10mm, duçic trInh bay & giüa hInh trôn, bang ch in hoa, c chü 40, kiêu chü
times new roman, dung, dim. Mâu dâu "C" &rgc sü dçtng dê dóng ben ngoài bI
dimg tài lieu bI m.t nhà nu&c d M.t.

10 mm

15 mm
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MAU sO 04
(Ban hành kern theo Thông tw so' 24/2020/TT-BcA ngày 10 tháng 3 nám 2020 cza B5
trzthng B3 Cong an)
1.Mu dâu "THOI H4N BAO YE BI MIST NHA NUOC": HInh chft nht,
kIch thithc 70mm x 12mm, có hai thring vin xung quanh, khoãng cách giuia
hai dithng viên là 01mm; hang thir nht là dàng chQ "THC$I H4.N BAO Vi
BMNN", trmnh bay bang chü in hoa, cc chü 13, kiu chi times new roman,
di'rng, dam; hang thi'r hai là dông chCt "Tü .. .ngày.. .tháng.. .nãm. . .dn
ngày.. .tháng.. .näm...", trInh bay bang chtt ththng, câ chtI 10, kiêu cht times
new roman; khoàng cách gitta hang chü thir nhât và hang chtr thu hai là 02mm.
Mu du "THOI H4N BAO YE 131 MIT NHA NIJOC" di.rcic áp diing di
vci thii hn bào v bI mt nhà rnrâc theo quy djnh tai khoàn 2 Diêu 19 Luat Bào
ye bI mt nhà mró'c.
I mm

2 mm

THOI HAN BAO yE BMNN
Ingày tháng....nãni

dêiingày tháng nãm

2. Mu dâu "GIA H4N THOI BAO V1 Bi MT NHA NUOC": Hinh chtt
nht, kIch th'tthc 70mm x 12mm, có hai du&ng viên xung quanh, khoáng each
gitta hai di.r&ng vin là 01mm; hang thu nh.t là dông chit "GIA RN THOI
HIN BAO VE BMNN", trmnh bay b.ng chtt in hoa, c chit 13, kiu chit times
new roman, dirng, d.m; hang thir hai là dông chit "Tü
.ngày. . .tháng. . .nàm. . . dn ngày. . .tháng. . .näm. . .", trInh bay b.ng chit
thuô'ng, ci chit 10, kiêu chit times new roman; khoàng each giita hang chit thir
nht và hang chit thu hai là 02mm.

1mm

2 mm

GJA HAN THOI HAN BAO yE BMNN
1'ixngày tháng

nm

dénngày tháng nm
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MAU

sO 05

(Ban hành kern theo Thông tw s6 24/2020/IT-BCA ngày 10 tháng 3 nàrn 2020 cia Bô
tru-óig Bç3 Cong an)
Mu du "GIAI MAT": HInh ch nh.t, kIch thithc 30mm x 13mm, có hai
duông viên xung quanh, khoãng cách gifla hai du&ng viên là 01 mm; hang thir
nhât là dông chCt "GIAT MT", trinh bay bng chü in hoa, c cht 14, kiêu chU
times new roman, dmg, drn; hang thr hai là chü "Tü "a dâu hang và các dâu
chãm cho den hêt, trInh bay bang ch thu&ng, c chü 13, kiêu ch times new
roman; khoãng cách gifla hang chü th(r nhât và hang chü thr hai là 02mm. Sau
khi dóng d.0 "GIAI MAT' & dông "Tr "phâi ghi rô th&i gian giài mt bat
dâu tü ngày, tháng, näm lãnh dao có thãm quyên k quyêt djnh giâi m.t.
Du "GIAJ MAT" dugc sü ding d dóng trén tài lieu bI rnt nhâ nithc ké
tü ngày có quyêt djnh giài m.t cüa ngu&i có thâm quyên Va tir ngày nh.n duçc
thông báo giài m.t hoc dôi v&i tru&ng hqp quy djnh tai diem c, khoàn 2 Diêu 22
Lu.t Bão v bI m.t nhà nuOc.
I mm

GIAI MAT

2mm ____
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MAU sO 06
(Ban hành kern theo Thông tu S6 24/2O20/TT-BCA ngày 10 tháng 3 närn 2020 cia B5
trzr&ng B3 Cong an)

1. Mu du "GIAM XUONG TOT MAT": HInh chi nh.t, kIch thithc
55mm x 13mm, có hai &rng vin xung quanh, khoàng cách giüa hai dithng
vin là 01mm; hang thir nh.t là dông chü "GIAM XUONG TOT MAT", trInh
bay bng chit in hoa, cör chi:t 14, kiu chi1 times new roman, düng, dam; hang
thir hai là chU "Tr "& dâu hang và các du châm cho den hit, trInh bay bng
chct thix&ng, th chi't 13, kiêu chU times new roman; khoáng cách gi1ta hang chCt
thir nhât và hang chü thu hai là 02mm.

1mm
A'

2 mm

A

A'

GIAM XUONG TOI MiT

2. Mu du "GIAM XUONG MAT": Hmnh ch nhat, kIch th.râc 50mm x
13mm, có hai di.thng viên xung quanh, khoãng each giia hai duàng viên là
0 1mm; hang thir nhât là dông chO "GIAM XUONG MAT", trInh bay bng chit
in hoa, c chü 14, kiu chit times new roman, di'rng, dam; hang thr hai là chit
"Tir "i du hang và các d.0 ch.m cho dn ht, trInh bay b&ng chit thi.r&ng,
c chit 13, kiu chit times new roman; khoãng cách giita hang chit thir nht và
hang chit thr hai là 02mm.

I mm
A

2 Iin,

GIAM XUONG MAT
11r.

D.0 "GIAM xUONG TOT MT" và du "GTAM XUONG MAP' duac
sit ding d dóng trén tài 1iu bI mat nhà ntrâc k tir ngày có quy& dnh giâm d
mat cüa ngl.ri Co thm quyn và tir ngày nhn di.rc thông báo giãm d mat.
Sau khi dóng du "GTAM xUONG TOT MAT" và du "GIAM XUONG MAT"
dông "Tir "phâi ghi rô th&i gian giàm mat bt du tir ngày, tháng, näm lãnh
dao có thm quyn quy& djnh giâm mat.
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3. Mu d.0 "TANG LEN TUYT MAT": HInh chü that, kIch thiiOc
55mm x 13mm, có hai duing viên xung quanh, khoàng cách giüa hai thrng viên
là 01mm; hang thi'r nhât là dông chEt "TANG LEN TUYT MiT", trInh bay
bang chU in hoa, cô chEt 14, kiêu ch& times new roman, dimg, dm; hang thir hai
là chü "Tr " & dâu hang và các dâu châm cho den hêt, trInh bay bang chCt
thu?mg, cä chü 13, kiêu chCt times new roman; khoàng each gifta hang chü thir
nhât và hang chü thu hai là 02mm.

I mm

2 mm

TANG LEN TUYET MAT

4. Mk du "TANG LEN TOT MT": HInh chCr nht, kIch thrc 50mm x
13mm, có hai di.r&ng viên xung quanh, khoàng each giUa hai dr&ng viên là
01mm; hang thr nhât là dông chEt "TANG LEN TOT MAT", trInh bay bang chü
in boa, c, thU 14, kiêu chU times new roman, dung, dam; hang thx hai là chU
dâu hang và các dâu châm cho den hêt, trInh bay bang chU thuông, c
chU 13, kiêu chU times new roman; khoáng cách giUa hang chU thu nhât và hang
chU thr hai là 02mm.
"a

1 mni
A

2 mm

TANG LEN TOI MT

Du "TANG LEN TUYT MAT" và du "TANG LEN TOT MAT" duvc
bI m.t nhà nithc k tilt ngày có quyt djnh tang d
sr dung d dóng trên tài
m.t cüa ngui có thm quyn và tilt ngày nh.n dugc thông báo tang d met. Sau
khi dóng du "TANG LEN TUYT MAT" và d.0 "TANG LEN TOT MAT" &
dông "Tilr "phài ghi rô th&i gian tang d m.t bt du tilt ngày, tháng, näm
länh dto Co th.m quyn quyt djnh tang d rnt.
lieu
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MAU sO 07
(Ban hành kern theo Thông tu- sd 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 närn 2020 cza Bô
trithng B3 Cong an)
1. Mu du "TAT LIEU THU HOT": HInh chü nht, kIch thisOc 55mm x
13mm có hai duàng viên xung quanh, khoãng cách giuia hai disông viên là
01mm; hang thu nhât là dông chU "TAT LIEU TFIU HOT" di.rqc trmnh bay bang
chQ in boa, cà chtr 14, kiêu chü times new roman, di'rng, dam; hang thir hai là
dông chU "Thai h?n" & dau hang và các dâu châm cho den bet, trInh bay bang
chQ thu'ang, cO chtt 13, kiêu ch times new roman; khoãng cách gicta hang chIr
thir nhât và hang ch thir hai là 02mm.
DAu "TAT LIEU THU HOT" sir dung trong thràng hp tâi lieu bI mt nhà
nthc duçic phát ra trong mt th&i gian nhât djnh, ngithi sir ding chi diiçic sü'
dcing trong thñ hn do và np lai cho noi phát tài lieu. Sau khi dóng du "TAI
LIEU THU HOT" 0' dOng "Th&i han" phài ghi rO th0'i gian thu hôi tâi 1iu tnróc
ngày, giO' ci the.

2 mm

TAI LIEU THU HOI
Thai han

2. Mu du "CHI NGUOI cO TEN MÔT DUQC BOC BI": HInh chtr
nht, kIch thiiâc 70mm x 9mm, có hai dis0'ng vién xung quanh, khoãng cách
giüa hai dLrO'ng viên là 01mm, ben trong là hang chir "CHI NGUOI cO TEN
MÔT DUQC BOC BI" trInh bay bang chü in boa, c ch 14, kiêu chir times
new roman, dung, dm, cách du du0'ng vin ben ngoài 02mm.
Du "CH NGIJOI cO TEN MÔT DUQC BOC BI" sr diing trong tnr&ng
hgp chuyn tài lieu, vt chüa bI mt nhà nu0'c ma chi ngithi nh.n mâi dixqc bóc
bI d bão dam bI mt cüa tâi lieu; ngoài bI ghi rô ten ngix&i nhn, b phn
chuyn tài lieu phâi chuyên t.n tay ngu0'i có ten trên bI.
1 mm
2mm

CHI NGIIdI CO TEN MI DU1C BOC B!
2mm
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MAU sO 08
(Ban hành kern theo Thông tit S6 24/2020/TT-BC'A ngày 10 tháng 3 nàm 2020 cia Bç5
trzthng B5 Cong an)
M1u du "BAN sO" hInh chit nht, kIch thithc 30mm x 8mm, có 01
du?mg vin xung quanh, ben trong duè'ng vin là hang chü "BAN sO", &c
trInh bay bang chft in boa, cc chü 14, kiu chü times new roman, th'mg, dim.
Mu d.0 "BAN sO" dugc sü ding d quãn 1 s 1ucng tài lieu bI mt nba ni.thc
phát hành dn the ca quan, t chüc; mu du "BÀN sO" dugc dóng trên trang
du cüa tài lieu, & phIa trên ben trái. VI di: Ban s 1 di.rgc giri cho B Ngoi
giao së ghi nhix sau "BÀN SO: 01".

A

8 mm

BAN S&
4

30 mm
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MAU sO 09
(Ban hành kern theo Thông tw sá 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nãrn 2020 cia B5
trató'ng B$ Cong an)
Mu du "BÀN SAO Bi MT NRA NIJOC": Hlnh chft nht, kIch
thu6c 60mm x 40mm, phia trén là hang chü "TEN CC QUAN, TO CHUC",
trInh bay bang ch in hoa, c ch 14, kiu ch dng, dam; duâi hang chU ten c
quan, t chirc là các hang cht "Sao y bàn chInhlSao lic", "ngày, tháng, näm",
"st hrçmg", "nai nhn", "Thm quyn sao", trInh bay bang chü thix&ng, cO chO
13. Kiu ch cüa các hang chi:t trong dAu "BÀN SAO BI MAT NHA NIJOC" là
kiu ch times new roman.
Mu du "BAN SAO Bf M4T NRA NTJOC" &rçlc sü diving khi thirc hin
"Sao y bàn chInh" hoc "Sao Ic". Nu là bàn sao y bàn chInh thI ghi rô là sao
y, ban sao liic thI ghi rO là sao liic. Ti dông "ThAm quyn sao" ghi rô chirc vii
cCia ngithi cho phép sao; khoàng trng ben dthi dông "Thâm quyên sao" là chi
k cüa ngithi có th.m quyn, con du cüa ca quan, to chi.'rc (nu co), h9 ten cüa
ngi.thi có thm quyn cho phép sao.
Du "BÀN SAO Bi MiST NBA NUOC" disçc dóng i phia duài cüng ti
trang cui cüa bàn sao tài lieu bI mt nhà nithc.

TEN CO QUAN, TO CHcrC
Sao y ban chInh/Sao 1uc
40mm

Ngày

tháng

Shrçing
• Nai nhân
• Thârn quyin sa0
60 mm

nãm
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MAU sO 10
(Ban hành kern theo Thông tu s 24/2020/TT-BC'A ngày 10 tháng 3 nám 2020 cia Bô
trithng B5 Cong an)

TRICH SAO

(1)
(2)
(3)... ITS-.. . (4)

....(5)

tháng

, ngày

nãm 20...

NQI DUNG TRICH SAO
Nol nhân:
- Luu: VT, (7). (8)

(6)
(ChüIg; ddu cüa caquan, to chic)
.(9)

Ghi chz:
(1) Ten ca quan, to chrc chü quãn (nêu co).
(2) Ten c quan, to chc sao van bàn.
(3) So cüa bàn trIch sao.
(4) K hiu cüa van bàn dixçic trIch sao, vi d: QD-TTg hoc BC-BCA.
(5) Dja danh.
(6) Chirc vi cüa nglxi có th&m quyên sao.
(7) Viêt tat ho.c ghi phiên hiu Co quan, to chrc sao.
(8) Viêt tat ten ng.thi sao, ghi rO so hxçing bàn sao, vi dxi: (Q, 05).
(9) Ohi rO h9 ten cüa ngi.rYi có thâm quyên cho phép sao.

12
MAU sO ii
(Ban hành kern theo Thong tu' sO' 24/2020/Tf-BCA ngày 10 tháng 3 nám 2020
cia Bç tru'Ong Bó COng an)

Mu du "BAN SAO SO": Hinh ch nht, kIch thirâc 37mm x 8mm, có mOt
dung vin xung quanh, ben trong là hang chü "BAN SAO SO", trmnh bay bang ch
in hoa, cr chü 14, kiu chft times new roman, dung, dam. Du "BAN SAO sO"
thrçc dóng góc trên ben phái tii trang dau cUa bàn sao tài 1iu bI mt nhà nuâc.

8mm

9

BAN SAO S0
37mm
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MAU sO 12
sO QUAN LY SAO, CHUP B! MAT NHA NU'OC
(Ban hành kern theo Thông tu sc 24/2020/TT-BC'A ngày 10 tháng 3 nàrn 2020
cia Bô trzthng Bç Cong an)
1.Mus
S quàn 1 sao, chi1p bI m.t nhà nuc &rqc in s.n, kIch ththc 219mm
297mm.
a) Bla và trang d.0
Bla và trang d.0 cüa S quãn 1 sao, chip bI mt nhà nuâc dugc trInh bay
theo hInh minh h9a dithi day:
(1)
(2)

SO QUAN LY SAO, CRUP BI MAT NRA NUOC

Nám: ... (3)...
Tzt ngày .......dEn ngày .... ('4,)..........

Quyên s ....(5)...

Ghi chi:
(1): Ten cci quan, t chirc chü quãn cp trên trirc tip (nu co).
(2): Ten ca quan, t chirc.
(3): Näm ma S quân 1' sao, chip bI mt nhà ntràc.
(4): Ngãy, thang b&t thu và kt thUc.
(5): S thir tir cüa quy&n s&
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b) Ph.n quân I sao, chiip bI mt nhâ nrnc
Phn quãn 1 sao, chçp bI mt nhà nu&c ducic trinh bay trên trang giy
kh A4 (210mm x 297mm) bao gm 09 ct theo mu sau:
S thr t%r

Ngay,
tháng,
näm sao,
chiip tài
1iu,vt
chra

Ten loai và trIch

DO m.t

S

Nai nhn

Ngixäi có

Ngu&i

Ghi

yu nOi dung tai

h.rçng

bàn sao,

thm quyn

thc

chü

1iu, v.t chira

bàn

chiip

cho phép sao,

hin

BMNN throc

sao,

chi1p

sao,

sao,chip

ch%lp

chip

BMNN
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.Htróngdnquãn1
COt 1: Ghi s thir tir ttr 01 dn khi sir diing ht quyn s.
COt 2: Ghi ngây, tháng, näm sao tài 1iu, vt chira bI mt nhã ntrâc; d& vâi
nhüng ngãy dix6i 10 và tháng 1, 2 thI phâi them s 0 a trisâc, vi dr: 03/01, 27/7,
3 1/12.
Ct 3: Ghi ten lo?i và trIch yu nOi dung tãi 1iu, vt chi'ra bI mt nhà nixâc
diroc sao.
COt 4: Ghi rö dO mt cüa tài 1iu, vt chira bI mt nhà mr6c thrqc sao (Tuyt
met, T& met, Mt hoc ghi k hiu A, B, C).
Ct 5: Ghi rO s luçxng bàn sao.
COt 6: Ghi ten c quan, t chirc hoc thm vj,
ch&a bI mat nhà rnràc.

Ca

nhân nh.n bàn sao tài 1iu, vt

Ct 7: Ghi ten, chi.'rc Vigi cüa nglxii có thm quyn cho phép sao.
COt 8: Ghi rO h9 ten và chU k xác nhn cüa ngri th%rc hin sao.
COt 9: Ghi nhItng nOi dung cn thi& khác.

(9)
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MAU SO 13
(Ban hành kern theo Thông tw sá 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nárn 2020
cüa B5 trithng B Cong an)
CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Ty do — Hnh phüc

(1)
(2)

VAN BAN GHI NHiN VIIC CIWP TAI LIEU,
VT CH1J'A B! MiT NRA NU'O'C

Ten, loai tài 1iu, 4t chira bI m.t nhà rnthc dixçic chip
S hrqng ban chp
Noi nhn ban chiip (3)
D mt cüa tài 1iu, 4t chüa bI m.t nhà nuâc duçc chip (4)
Ngày, tháng, näm chip tài 1iu, 4t chia bI mt nba nithc
Lnh do cci quan, th chirc cho phép chiip
tài 1iu, vat chi.ra bI mat nhà nuâc
(7c), ghi r6 hQ ten, chz'cc vy)

Ngui thrc hin chvp tài 1iu, vt chira bI
iT1t nhà nrrc
(7ç, ghi rö ho ten)

Ghi chz: Mu nay áp dicing di vài bàn chip tài 1iu, vat chira bI mat nhà rnràc
không th dóng du bàn sao, chip ho.c trl.r&ng hcip chvp tài 1iu bI mat nhà nixâc d
gl'ri cci quan, th chrc theo pháp luat v co yu; mu nay duqc gi:ri kern theo bàn chip
tài 1iu, 4t chi'ra bI mat nhà nithc cho CG quan, th chirc nhan bàn chiip.
(1) Ten c quan, t chirc.
(2) Ten cci quan, t chirc quàn 1, sir ditng tài 1iu, vat chira bI mat nhà nuc.
(3) Ghi rO ten cci quan, t chirc nhan bàn chip.
(4) Ghi rO d mat cüa tài 1iu, vat chtra bI mt nhà nuâc diiçic chvp (Tuyt mat,
T& mat, Mat hoac ghi k hiu A, B, C).
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MAU SO 14
SO BANG K' Bf MT NHA NU'Oc DI
(Ban hành kern theo Thông tat so' 24/2020/TT-BcA ngày 10 tháng 3 nám 2020
caa B3 truOng Bç5 COng an)
1. Mu so
S däng k bI mt nhà ni.r&c di &rçIc in san, kIch thithc 210mm x 297mm.
a) Bla và trang du
Bla và trang du cüa S dãng k bI mt nhà nuóc di duçc trInh bay theo
hInh minh h9a duài day:
(1)
(2)

SO DANG K B! MiT NHA NIXOC rn

Nãm. ... (3)...
Tz't ngày .......dê'n ngày .... (4)
Titsó' .........de'nso' (5)

Quyn s: . ..

Ghi chz:
(1): Ten co quan, t chirc chü quán cp trên trirc tip (nu co).
(2): Ten co quan, t chrc.
(3): Näm mô S dang k bI mat nhà nuóc di.
(4): Ngay, thãng b.t du và kt thüc dang k32 van bàn trong so.
(5): S thir tir dang k van bàn mat di du tiên và cu& cüng trong s&
(6): S thU tir cüa quyn s6.
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b) Ph.n däng bI mat nhà nrnc di.
Ph&n quân 1 bI mat nba nuóc di dirge trinh bay trên trang gi.y khô A4
(210mm x 297mm)bao gm 09 cttheo mk sau:
S thr
tir

S, k
hiu tài
1iu, vat
chira
BM1'N

(1)

(2)

Ngay
thãng
xác dnh
tài 1iu,
vat chra
BMNN
(3)

Ten 1o.i và trIch
yu ni dung tài
1iu, vat chira
BMNN

DQ mat

Ngtthi
k$'

Nai
nhan

Dan vj
1uu

S
hrçmg

Ghi
chi'i

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2. Htrrng dn däng k)'
Ct 1:

Ghi s thir tir tIr 01 d&n khi sir diving ht quyn s.

Ct 2:

Ghi s và k) hiu cüa tài 1iu, vat eha bI mat nhà rnrOc.

Ct 3: Ghi ngày, thang, nàm cüa van ban; d& vài nhng ngày diiâi 10 Va thang
1, 2 thI phãi them s 0 i triràc, vi dii: 03/01, 27/7, 31/12.
Ghi ten loai và trIch yu ni dung tài 1iu, vat ehüa bI mat nhà nuc; d6i
vOi bI mat nhà mrâe di có d mat "Tuyt matt' thI chi dugc ghi vào cOt trIch yu nOi
dung sau khi dirge phép cüa lãnh do xác djnh dO mat bI mat nhà nuàc do.
Ct 4:

COt 5: Ghi rO dO mat cüa tài 1iu, vat eha bI mat nhà nuâc (Tuyt mat, Ti
mat, Mat ho.e ghi k hiu A, B, C).
COt 6: Ghi ten cüa ngi.thi k tài 1iu bI mat nhà nirâc.
COt 7: Ghi ten các ca quan, th chic hoac dan vj, Ca nhân nhan tài 1iu, vat chüa
bI mat nhà nuâc nhu dirge ghi ti phn nai nhan cUa tài 1iu.
COt 8: Ghi ten dan vj hru tài 1iu.
COt 9: Ghi s hrqng ban phát hành tài 1iu.
COt 10: Ghi nhUng nOi dung e.n thi&t kháe.
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MAU sO 15

sO BANG K\ B! MT NHA NilOc DEN
(Ban hành kern theo Thông tit so' 24/2020/27'-BcA ngày 10 tháng 3 nárn 2020
cia Bç$ trwóng Bç3 COng an)

1. Mu so
S dang k bI mat nhà nuOc dn di.rçic in s.n, kIch thix&c 210mm x
297mm.
a) Bla và trang du
Bla và trang d.0 cüa S dang k bI mat nhà nithc dn thrçic trInh bay
tlxong tir nhr bla và trang dâu cUa So däng k bI mat nhà nuâc di, chi khác ten
gi là "SO DANG K BI MAT NBA NTJOC DEN".
b) Phn dang k bI mat nba nuc dn
Phn quán I bi mat nhà nixóc dn duçic trInh bay trên trang gthy kh A4
(2 10mm x 297mm) bao gm 09 ct theo mu sau:

s6 thr

S dn

tu

Ngay
dn

Co quan, th
chi'rc ban
hành tai 1iu,
vat chi'ra
BMNN

S6, k'
hiu

Ngay
tháng

Ten loai
và trIch
yu nôi
dung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

D mat Dan vj
hoc
nguô'i
nhn
(8)

(9)

2. Huó'ng dn dàng k
Ct 1: Ghi s thir tr tr 01 dn khi sir diring ht quyn s&
Ct 2: Ghi theo ngày, tháng duçc ghi trên du din.
Ct 3: Ghi theo s duc ghi trên du din.
Ct 4: Ghi co quan, t chi.rc ban hành tài lieu, vat cha bI mat nha nixàc.
Ct 5: Ghi s và k hiu cüa tài 1iu, vat cha bI mat nhà nithc dn.
Ct 6: Ghi ngày, tháng, näm cüa van bàn mat den; dôi vâi nhng ngày dirâi 10
và thang 1, 2 thI phài them so o & tnrâc, vI dii: 03/0 1, 27/7, 3 1/12.
Ct 7: Ghi ten loai và trIch yu ni dung cüa tài 1iu, bI mat nhà nizâc din.
Cot 8: Ghi rO d mat cüa tài Iiu, vat chüa bI mat nhà ni.râc (Tuyt mat, T6i
mat, at hoac ghi k hiu A, B, C).
Ct 9: Ghi ten don vj hoac Ca nhân nhan tài 1iu, vat chira bI mat nhà rnx&c din.
Ct 10: Ghi nhftng ni dung cn thit khác.

Ghi
chü

(10)
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MAU sO 16
sO CHUYEN GIAO BI Mj?1T NHA NU'OC
(Ban hành kern theo Thông tw sá 24/2020/IT-B CA ngày 10 tháng 3 nám 2020
cüa Bô trutng Bó Cong an)
1.Musi
S chuyn giao bI m.t nba nufic ducic in sin, kIch thuâc 210mm x
297mm.
a) BIa và trang du
Bla và trang d.0 cUa s duçic trInh bay tuang tr nhu bIa và trang d.0
cüa S däng k bI mt nhà ni.ràc di, chi khác ten gi là "SO CHUYEN GIAO
Bf MIT NHA N11Oc".
b) Ph.n chuyn giao bI m.t nhà nuóc
Phn chuyn giao bI m.t nhà nu&c dugc trInh bay trên trang giây khô A4
theo chiu rng (210mm x 297mm) ho.c theo chiu dài (148mm x 210mm) bao
gm 06 ct theo mu sau:
Ngày chuyn S dn hoc
sdi

(1)

(2)

D mt

Don v hoc
ngtrô'inhn

K nhn

Ghi chü

(3)

(4)

(5)

(6)

2.Hu*ngdânghi
Ct 1: Ghi ngày, tháng, näm chuyn giao bI m.t nhà nuâc cho các co quan, t
chirc, Ca nhãn; d6i vâi nhUng ngày di.ri 10 và tháng 1, 2 thl phãi them s 0 ô truOc;
näm duçic ghi bang hai chi s6 cu& cüa näm, vi dxi: 03/0 1, 27/7, 3 1/12.
Ct 2: Ghi theo s dirçic ghi trên du "dan"; s6 van bàn di.
COt 3: Ghi rO mirc dO m.t cüa bI mt nhà mrâc (Tuyt met, Ti m.t, Mt hoc
ghi k hiu A, B, C).
COt 4: Ghi ten don vi ho,c Ca nhân nhn bI rnt nhà nuâc.
COt 5: Chü k cüa ngithi trrc tip nhn bI mt nhà mrâc.
COt 6: Ghi nOi dung can thi& khác (nhu bàn sao, so hrçing tài lieu...).
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MAU SO 17
(Ban hành kern theo Thông tu s 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nám 2020 cüa Bó
trzthng B Cong an)
(1)
(2)

VAN BAN

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hanh phüc

E NGH! CUNG CAP, CHUYEN GIAO B! MAT NHA NUC
KInh gài:

(3)

Ten ca quan, t chirc hoc Ca nhân d nghj cung cp, chuyn giao bI m.t nhà
m.rórc
HQ và ten ngllôi d4i din cüa c quan, t chüc ho.c cá nhân d nghj cung cap,
chuyn giao bI mt nhà nuàc:
Vj tn cong tác cüa ng1xi dai din hoc cá nhân
BI mt nhà nuâc d nghj cung cp, chuyn giao:
(4)
D mt cüa bI mt nhà nithc d nghj cung cap, chuyn giao
Miic dIch sr di1ng bI mt nuc
Cam két bâo v bI mat nba nu6c

(5)
Co quan, to chü'c hoc cá nhân d nghj
(kj, ghi r6 hQ ten, chi-c v và dóng da'u)

Ghi chi:
(1) Ten co quan, t chirc d nghj cung cp, chuyn giao bI mt nhà mràc
(2) S, k hiu cüa van bàn d nghj cung cp, chuyn giao
(3) Cci quan, th chrc quán 1, xác djnh bi mt nhà nixàc
(4) Loai, trIch yu ni dung cüa bI mt nha nixOc
(5) TruOng hçp cung cp, chuyn giao bi rnt nhà nuàc cho cc quan, t chirc,
cá rthan mrOc ngoài phái cam kêt không cung cap cho ben thir ba, nêu không có sr
dong cüa ben cung cap.
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MAU sO 18
(Ban hành kern theo Thông tu- sc4 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 nárn 2020 cia Bô
trzthng B5 Cong an)
THÔNG ICE BI MAT NHA NUOC
STT

(1)

Ten 1oi,
S, k
trIch yu tài
hiau cüa
1iu, 4t chira
tài 1iu,
bI mat nhà
vat chira
nuc
bI mat nhà
ntraC
(2)

(3)

mt

f

(4)

Lãnh d30 co quan, t chfrc thng kê
(7ç, ghi rö ho ten, chzc vy)

Thai gian xác
djnh hoc tip
nhn, luu gift

Co quan, t
chi.'rc xác
djnh hoc
tiêp nhn,
liru gift

Ghi chü

(5)

(6)

(7)

Ngtrô'i thng kê
(k3' ghi rö hQ ten)

Ghi ch: Mu thng kê bI mat nhà mró'c dixçic sr ding d thng kê tài 1iu, v.t
chira bI mat nhà nuâc phát hành và tip nhan trong näm cong tác.
(1): Ghi s6 thCr tr tài 1iu, vat chira bI mat nhà mthc dtrgc phát hành ho.c tip
nhan, li.ru gift.
(2): Ghi s, k hiu, ngày, thang, nãm xác djnh tài 1iu, vat chia bI mat nhà nirâc.
(3): Ten 1oi, trIch yu ni dung cüa tài 1iu, vat chia bI mat nhà nirâc.
ghi

(4): Ghi dO mat cUa tài 1iu, vat chia BMNN (Tuyt mat, Ti mat, Mat hoc
hiu A, B, C).
(5): Ghi Ci th ngày, thang, näm xác dtnh hoc tip nhan, hiu gift.
(6): Ghi ci th co quan, t chCrc xác djnh hoc tip nhan, luu gift bI mat nhà ntràc.
(7): Ghi nhCtng nOi dung c.n thit khác (bàn sao, s luçing bàn 1ru gift...).
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MAU sO 19
SO' DO V! TRI CAC DAU MAT TREN VAN BAN
(Trên mt trang giy A4: 210 mm x 297 mm)

(Kern theo Thông Eu' so /2020/TT-BCA ngày thông nOrn 2020 côa B-) tritO'rig Bó Cong an)
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Ghi chU:
Os

: Thành phn th thirc van bàn

1

Qu6c hiu

2

Ten co quan, t chüc ban hành van bàn

3

: S6,k?hiucüavanbãn

4

: Djadanhvangay,thangnambaflhaflhvanban
Ten loai và trIch yu ni dung van bàn

5a
Sb

: TrIch yu ni dung van bàn

6

: Ni dung vAn bàn

7a, 7b, 7c
8
9a, 9b
lOa

: Quyn han, chrc vii, h9 ten va ch k cüa ngiii cO thm quyn
:

Du cüa co quan, t6 chirc

: Noi nhn
Du chi d mt (Tuyt mat, T61 mat, Mat)

lOb

: Duchidkhân

lOc

: D&ugiãimt

lOd

: DAu tang mt,giãm mt

11

: Du thai han baa v bI mt nhà nuOc

11 a

: DAu tài 1iu thu hi hoc du Gia han thai han báo v bI mt nhà i.rOc

1 lb

: Du "Bàn st"

1 Ic

: Du "Bàn sao s6"

12

: Chi dn v du thào vAn bàn

13

: K' hiu nguai soan thào, s hrçing bàn phát hanh; thrqc phép hoc không dtrqc phép
sao, chp

14

: Du bàn sao bI mat nhà rnrOc

15

: Logo: In chIm duài ten co quan, t6 chic ban hành vAn bàn (nu cO)

16

: Dia chi co quan, th chic; dja chi E-Mail; dja chi Website; S6 din thoai; so Telex; S6
Fax

