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BỘ TƯ PHÁP 
 

BỘ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 09/2022/TT-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 
THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý,  
hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Hộ tịch, 
quốc thực, chứng thực; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số nội dung tại các 
Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT- BTP ngày 15 
tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 
của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 
pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 
và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

1. Bãi bỏ nội dung “sổ hộ khẩu” tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Thông tư số 
08/2017/TT-BTP. 
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2. Bãi bỏ nội dung “cấp ngày… tại….” và nội dung “dân tộc” tại Mẫu số 
02-TP-TGPL (Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý) ban hành kèm theo Thông tư số 
12/2018/TT-BTP.  

3. Bãi bỏ nội dung “ngày cấp… nơi cấp….” và nội dung “nghề nghiệp” tại 
Mẫu số 04-TP-TGPL (Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) ban 
hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP. 

4. Bãi bỏ nội dung “ngày cấp… nơi cấp….”, nội dung “nghề nghiệp” và nội 
dung “dân tộc” tại Mẫu số 05-TP-TGPL (Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý) ban 
hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP. 

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch 

Bãi bỏ nội dung “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú” tại khoản 1 Điều 8 và tại điểm b 
khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Việc giải quyết yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị thay đổi người thực hiện 
trợ giúp pháp lý, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 
tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục 
được giải quyết theo quy định của Thông tư số 12/2018/TT-BTP. 

2. Hồ sơ yêu cầu đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, hồ 
sơ đăng ký lại khai sinh do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định 
của Thông tư số 04/2020/TT-BTP. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

2. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, 
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Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ 
Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.  

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Khánh Ngọc 
 

 
 

 


