
  

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  05/SKHĐT-ĐKKD 
V/v không còn đăng tải mẫu dấu trên Cổng thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

  

An Giang, ngày  4  tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh An Giang. 

 

 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo Luật mới có nhiều nội dung 

sửa đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong đó có nội dung liên quan đến 

con dấu doanh nghiệp. Quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 về con dấu 

của doanh nghiệp như sau: 

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký 

số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. 

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty 

hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác 

của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao 

dịch theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, so với quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật 

Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “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”. 

Thực hiện quy định trên, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư không còn đăng tải công khai mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh An 

Giang thông báo đến các tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ 

phần đang hoạt động tại địa bàn An Giang biết để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở KHĐT; 

- Cổng thông tin Sở; 

- Lưu: ĐKKD, VT. 
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Phạm Thành Nhơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx
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