
 

 

Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục lựa 

chọn, ký 

hợp đồng 

với tổ chức 

hành nghề 

luật sư, tổ 

chức tư 

vấn pháp 

luật 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá tổ 

chức phải hoàn thành việc đánh giá. 

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài 

thời gian đánh giá nhưng không quá 

03 ngày làm việc. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thông 

báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức 

đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày thông báo, tổ chức được 

lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng 

với Sở Tư pháp, trừ trường hợp có lý 

do chính đáng thì có thể kéo dài 

nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo. 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, 

Xúc tiến đầu tư và 

hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh Nam 

Định 

Không 

 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 

25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 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 28/8/2018 

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. 

2 

Thủ tục lựa 

chọn, ký 

hợp đồng 

với luật sư 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá luật 

sư phải hoàn thành việc đánh giá. 

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài 

thời gian đánh giá nhưng không quá 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

tỉnh Nam Định 

Không  Thông tư số 03/2021/TT-BTP. 



2 

 

 

03 ngày làm việc. 

- Trung tâm có trách nhiệm thông báo 

kết quả lựa chọn đến các luật sư đã 

nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày thông báo, luật sư được lựa 

chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với 

Trung tâm, trừ trường hợp có lý do 

chính đáng thì có thể kéo dài nhưng 

không quá 15 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo. 

3 

Thủ tục 

cấp thẻ 

cộng tác 

viên trợ 

giúp pháp 

lý 

07 ngày làm việc 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

tỉnh Nam Định 

Không  Thông tư số 03/2021/TT-BTP. 
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