
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SKHĐT-ĐKKĐ Đà Nẵng, ngày        tháng 3 năm 2023 
  V/v thay đổi Căn cước công dân trên  

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Trong thời gian qua, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp cũng như một 

số thông tin trên mạng chia sẻ như sau: “Chậm nhất ngày 31/3/2023, doanh nghiệp 

phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện 

theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quá thời hạn trên, 

doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Điều 44 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP từ 

3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng”. “Doanh nghiệp bị phạt đến 7 triệu đồng 

nếu không thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi căn cước công dân”, …  

 

Về vấn đề này, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được thông tin  

từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bắt buộc doanh nghiệp phải thực 

hiện thủ tục cập nhật số căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như phản ánh. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến cáo Quý doanh nghiệp không nên nghe theo 

các thông tin trên các trang mạng, tin nhắn… không chính thống, tránh bị kẻ xấu 

lợi dụng, lừa đảo. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các doanh nghiệp được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND TP (để b/c); 

- Cục Thuế TP (để phối hợp); 

- Công an TP (để phối hợp); 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Các cơ quan báo, đài; 

- Các hiệp hội doanh nghiệp; 

- Trang web Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

                                                                                                                 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

                                 Lê Minh Tường 

 

 



 

 


		2023-03-16T14:24:14+0700
	Việt Nam
	Đoàn Việt Tiến<tiendv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T15:05:16+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Lê Minh Tường<tuonglm@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2023-03-16T15:38:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2023-03-16T15:38:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2023-03-16T15:38:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




