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Quy định về con dấu trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
 
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 
 
Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh 
nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: 
a) Tên doanh nghiệp; 
b) Mã số doanh nghiệp.  
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký 
kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. 
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao 
dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 
 
Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội 
dung như nhau. 
2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm: 
a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; 
b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu. 
3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng 
ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù 
hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát 
sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. 
5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của 
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu 
con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực. 
 
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2015 
 
Khoản 3 điều 1 nghị định số 96/2015/NĐ-CP 
3. Quy định về con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật sau đây không áp dụng 
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quy định về con dấu trong Nghị định này mà thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử 
dụng con dấu: 
a) Luật Công chứng; 
b) Luật Luật sư; 
c) Luật Giám định tư pháp; 
d) Luật Kinh doanh bảo hiểm; 
đ) Luật Chứng khoán; 
e) Luật Hợp tác xã. 
 
Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty 
hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội 
đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, 
việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ 
hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm: 
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu. 
b) Số lượng con dấu. 
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu. 
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác 
hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và 
kích thước. 
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện 
theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh 
nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh 
nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này. 
 
Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty 
hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội 
đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, 
việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty 
có quy định khác. 
2. Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại 
diện theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, 
doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của chi 
nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này. 
 
Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu 
1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung 
hoặc làm hình thức mẫu con dấu: 
a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp. 
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c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ 
tục của dân tộc Việt Nam. 
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở 
hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc 
làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên 
quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được 
giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, 
ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại 
phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài. 
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh 
nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp. 
 
Quản lý và sử dụng con dấu 
1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã 
được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký 
kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ 
tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. 
2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo 
quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ 
quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận 
đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp. 
3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất 
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định 
này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan 
công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 
4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 
doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp trong các trường hợp sau đây: 
a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp; 
b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu; 
c) Hủy mẫu con dấu. 
5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh 
nghiệp. 


