
 
 

 

Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /12/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ) 

 

Phần I: DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 

STT Tên quy trình nội bộ 

A TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

I LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

 Lĩnh vực Công chứng 

1 Thủ tục thành lập văn phòng công chứng 

2 Thủ tục sáp nhập văn phòng công chứng 

3 Thủ tục hợp nhất văn phòng công chứng 

4 Thủ tục chuyển nhượng văn phòng công chứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5 Thủ tục thu hồi quyết định thành lập văn phòng công chứng 

6 Thủ tục chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập 

 Lĩnh vực Thừa phát lại 

7 Thủ tục thành lập văn phòng Thừa phát lại 

8 Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

9 Thủ tục chuyển nhượng văn phòng Thừa phát lại 

10 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập văn phòng Thừa phát lại 

II LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

1 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

2 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em ở 

Việt Nam làm con nuôi 

3 Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam 

4 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

5 Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

B TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

I LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

 Công chứng 

1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng  

2 
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề 

công chứng 

3 

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này 

sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

4 

Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương khác 

5 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 
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6 
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề 

nghị thay đổi 

7 
Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề 

công chứng tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi giải thể 

8 Chấm dứt hoạt động của văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) 

9  Đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng 

10  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng 

11  Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên 

12  Cấp lại thẻ công chứng viên 

13  Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng hợp nhất 

14  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng nhận sáp nhập 

15 
 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng được chuyển 

nhượng 

 Luật sư 

16  Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

17  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

18 
Thay đổi người dại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật 

TNHH một thành viên 

19 
 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật TNHH hai thành viên 

trở lên, công ty hợp danh 

20  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 

21  Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

22 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

23 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài 

24 Hợp nhất công ty luật 

25 Sáp nhập công ty luật 

26 
Chuyển đổi công ty luật TNHH và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng 

luật sư thành công ty luật 

27 
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước 

ngoài 

28 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

29 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

 Tư vấn pháp luật 

30 Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật 

31 Đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật 

32 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 

33 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

34 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 

35 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 

 Quản tài viên 

36 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 



3 
 

 

STT Tên quy trình nội bộ 

37 
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh 

nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

38 
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản 

39 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề quản tài viên 

40 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

 Đấu giá tài sản 

41 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 

42 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 

43 Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của  doanh nghiệp đấu giá tài sản 

44 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 

45 Cấp thẻ đấu giá viên 

46 Cấp lại thẻ đấu giá viên 

47 Đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 

48 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến 

 Hòa giải thương mại 

49 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 

50 

Đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp 

giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại khi thay 

đổi, địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

51 Thay đổi tên gọi trong giấy đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại 

52 Đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm hòa giải thương mại 

53 

Cấp lại giấy đăng ký của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh trung tâm 

hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

54 
Chấm dứt hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp trung 

tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động 

55 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động 

của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi 

địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khác 

56 
Thay đổi tên gọi, trưởng chi nhánh trong giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh 

của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

57 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại 

diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước 

ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài 

 Trọng tài thương mại 

58 
Đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy 

phép thành lập; đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt 
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trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

59 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của chi 

nhánh trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khác 

60 
Thay đổi nội dung giấy đăng ký của trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung giấy 

đăng ký của chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

61 

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài khi 

thay đổi trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

62 

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau 

khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động chi nhánh của 

tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm 

sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

63 
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, chi nhánh trung tâm 

trọng tài, chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

 Trợ giúp pháp lý 

64 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

65 Thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

66 Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý  

67 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 

68 Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

 Thừa phát lại 

69 Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại 

70 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 

71 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại 

72 Cấp lại thẻ Thừa phát lại 

73 Đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

74 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

75 
Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động văn phòng Thừa phát 

lại 

76 
Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp 

nhập văn phòng thừa phát lại 

77 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng văn phòng Thừa 

phát lại 

II LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

 Lĩnh vực Quốc tịch 

1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 

2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

 Lĩnh vực Hộ tịch 

3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

4 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường 
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5 Thủ tục phục hồi danh dự 

6 
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại 

 Lĩnh vực Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

7 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú 

tại Việt Nam 

8 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam) 

9 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

 Lĩnh vực Chứng thực 

10 Cấp bản sao từ sổ gốc 

C TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

I 
TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG 

KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CÁC CHI NHÁNH 

 Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm 

1 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 

đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với 

đất) 

2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 

3 
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã 

hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 

4 
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất 

có bảo lưu quyền sở hữu 

5 
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất đã đăng ký 

6 
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 

7 
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 

9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

II 
TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TỔ CHỨC 

HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 

 Lĩnh vực Chứng thực 

1 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

2 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận 
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3 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

 Lĩnh vực Công chứng 

4 Cấp bản sao Văn bản công chứng 

5 Nhận lưu giữ di chúc 

6 Công chứng hợp đồng ủy quyền 

7 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 

8 Công chứng văn bản khai nhận di sản 

9 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

10 Công chứng di chúc 

11 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản 

12 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch 

13 
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của 

người yêu cầu công chứng 

14 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn 

15 Công chứng bản dịch 

III 
TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG TÂM TRỢ 

GIÚP PHÁP LÝ 

1 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 

2 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý 

3 Thủ tục lựa chọn ký hợp đồng với Luật sư 

4 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý 

5 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 

6 Thủ tục cấp thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý 

7 Thủ tục cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

D TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

3 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

4 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

5 
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài 

6 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

7 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

8 Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

9 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

10 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được 
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STT Tên quy trình nội bộ 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận 

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

13 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

16 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

17 Thủ tục Phục hồi danh dự 

18 
Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại 

19 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật 

của Phòng Tư pháp 

20 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác 

viên dịch thuật 

21 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 

22 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 

23 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 

24 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

25 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

26 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

27 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

28 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

29 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

30 
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến 

sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 

E TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

1 Thủ tục đăng ký giám hộ 

2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 

3 Thủ tục đăng ký khai sinh 

4 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 

5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

7 Thủ tục đăng ký khai tử 

8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 

9 Thủ tục đăng ký lại khai tử 
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STT Tên quy trình nội bộ 

10 Thủ tục đăng ký kết hôn  

11 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 

12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

15 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

16 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

17 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 

18 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 

19 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 

20 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công 

vụ gây thiệt hại 

21 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất và nhà ở 

22 Thủ tục chứng thực di chúc 

23 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

24 
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

25 
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

26 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

27 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

28 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

29 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

30 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

31 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

32 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật 

33 Thủ tục công nhận hòa giải viên 

34 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 

35 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 

36 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
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Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

A. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

 Lĩnh vực Công chứng:  

1. Thủ tục thành lập văn phòng công chứng 

- Mã số TTHC: 1.001877.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  160 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị thành lập văn phòng công 

chứng 

- Đề án thành lập văn phòng công chứng 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng 

viên 

- Đủ điều kiện về tiêu chí thành lập văn 

phòng công chứng 

 

8 giờ 

 Biểu mẫu:  

TP-CC- 08  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 

 

Thực hiện, thẩm định hồ sơ 
96 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 4 giờ  

 

Bước 3 

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

 

Chuyển Hồ sơ sang UBND tỉnh 
8 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  Quyết định thành lập Văn phòng công chứng 40 giờ  

 

Bước 5 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả  

 

 

Quyết định 

cho phép 

thành lập 

VPCC 
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2. Thủ tục sáp nhập văn phòng công chứng: 

-  Mã số TTHC: 1.001665.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  280 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Hợp đồng sáp nhập Văn phòng công chứng, trong đó có 

các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở của các Văn 

phòng công chứng bị sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở của Văn 

phòng công chứng nhận sáp nhập; thời gian thực hiện sáp 

nhập; phương án chuyển tài sản của các Văn phòng công 

chứng bị sáp nhập sang Văn phòng công chứng nhận sáp 

nhập; phương án sử dụng lao động của Văn phòng công 

chứng nhận sáp nhập; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích hợp pháp của các Văn phòng công chứng bị 

sáp nhập và các nội dung khác có liên quan. 

- Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 (ba) năm gần 

nhất đã được kiểm toán của các Văn phòng công chứng 

tính đến ngày đề nghị sáp nhập; - Biên bản kiểm kê hồ sơ 

công chứng và biên bản kiểm kê tài sản hiện có của các 

Văn phòng công chứng. 

- Danh sách các công chứng viên hợp danh và công chứng 

viên làm việc theo chế độ hợp đồng tại các Văn phòng 

công chứng. 

- Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng ký hoạt 

động của các Văn phòng công chứng.  

 

8 giờ 

 

 Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  
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Bước 2 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Thực hiện thẩm định hồ sơ 140 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
 Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 4 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  Quyết định cho phép sáp nhập văn phòng công chứng 
 

120 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả  

 

 

Quyết định 

cho phép 

sáp nhập 

VPCC 

 

3. Thủ tục hợp nhất văn phòng công chứng: 

- Mã số TTHC: 1.001688.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 280 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Hợp đồng hợp nhất Văn phòng công chứng, 

trong đó có các nội dung chủ yếu sau: Tên, 

địa chỉ trụ sở của các Văn phòng công chứng 

được hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở của Văn 

phòng công chứng hợp nhất; thời gian thực 

hiện hợp nhất; phương án chuyển tài sản của 

các Văn phòng công chứng được hợp nhất 

sang Văn phòng công chứng hợp nhất; 

phương án sử dụng lao động của Văn phòng 

 

8 giờ 
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công chứng hợp nhất; việc kế thừa toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các 

Văn phòng công chứng được hợp nhất và các 

nội dung khác có liên quan. 

 - Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 

(ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của các 

Văn phòng công chứng được hợp nhất tính 

đến ngày đề nghị hợp nhất; - Biên bản kiểm 

kê các hồ sơ công chứng và biên bản kiểm kê 

tài sản hiện có của các Văn phòng công 

chứng được hợp nhất. 

- Danh sách các công chứng viên hợp danh 

và công chứng viên làm việc theo chế độ hợp 

đồng tại các Văn phòng công chứng được 

hợp nhất. 

- Quyết định cho phép thành lập và giấy đăng 

ký hoạt động của các Văn phòng công chứng 

được hợp nhất.  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Thực hiện thẩm định hồ sơ 140 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
 Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 4 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  
Quyết định cho phép hợp nhất văn phòng 

công chứng 
 

120 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả  

 

 

Quyết định cho 

phép hợp nhất 

VPCC 
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4. Thủ tục chuyển nhượng văn phòng công chứng 

- Mã số TTHC:  1.001647.000.00.00.H40. 

- Tổng thời gian thực hiện:  280 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng 

công chứng, trong đó có nội dung chủ yếu 

sau: Tên, địa chỉ trụ sở, danh sách công 

chứng viên hợp danh của Văn phòng công 

chứng được chuyển nhượng; tên, số Quyết 

định bổ nhiệm công chứng viên của các 

công chứng viên nhận chuyển nhượng; giá 

chuyển nhượng, việc thanh toán tiền và 

bàn giao Văn phòng công chứng được 

chuyển nhượng; quyền, nghĩa vụ của các 

bên và các nội dung khác có liên quan; 

Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng 

công chứng phải có chữ ký của công 

chứng viên hợp danh đại diện cho các 

công chứng viên hợp danh của Văn phòng 

công chứng được chuyển nhượng, các 

công chứng viên nhận chuyển nhượng và 

phải được công chứng. 

- Văn bản cam kết của các công chứng 

viên nhận chuyển nhượng về việc kế thừa 

toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tiếp nhận toàn bộ 

yêu cầu công chứng đang thực hiện và hồ 

sơ đang được lưu trữ tại Văn phòng công 

 

8 giờ 
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chứng được chuyển nhượng. 

- Biên bản kiểm kê hồ sơ công chứng của 

Văn phòng công chứng được chuyển 

nhượng. 

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm công 

chứng viên của các công chứng viên nhận 

chuyển nhượng; giấy tờ chứng minh đã 

hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên 

đối với công chứng viên nhận chuyển 

nhượng dự kiến là Trưởng Văn phòng 

công chứng. 

- Quyết định cho phép thành lập và giấy 

đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng được chuyển nhượng. 

- Kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 03 

(ba) năm gần nhất đã được kiểm toán của 

Văn phòng công chứng được chuyển 

nhượng.  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Thực hiện thẩm định hồ sơ 
 

140 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
 Chuyên viên 

 

Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 

 

4 giờ 
 

Bước 4 UBND tỉnh 
 

 

Quyết định cho phép chuyển nhượng văn 

phòng công chứng 
 

120 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 

 

Trả kết quả  
 

 

Quyết định cho 

phép chuyển 

nhượng VPCC 
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5. Thủ tục thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng 

- Mã số TTHC: 2.000771.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm: ( Không quy định) 

 

 

 

 

8 giờ 

 

 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện  4 giờ 
 

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Thực hiện, thẩm định hồ sơ 

 

12 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Xem xét,  trình hồ sơ phê duyệt  4 giờ 
 

 

Bước 3 

 

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

 

Chuyên viên 

  

Chuyển Hồ sơ  sang UBND tỉnh 

 

4 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh    Ký Quyết định thu hồi  
 

24 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả  Kết quả   

 Văn bản thu hồi 

Quyết định 

thành lập VPCC 

của UBND tỉnh 
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6. Thủ tục chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập 

- Mã số TTHC: 1.003191.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 112 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị chuyển đổi Văn phòng công 

chứng theo Mẫu TP-CC-11 ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP. 

 - Báo cáo tình hình tài chính, tổ chức, hoạt 

động, hồ sơ công chứng hiện đang lưu trữ 

tại Văn phòng công chứng đề nghị chuyển 

đổi. 

 - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên 

của công chứng viên hợp danh của Văn 

phòng công chứng đề nghị chuyển đổi (bản 

sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo 

bản chính để đối chiếu).  

 

 

 

 

8 giờ 

 

 

Mẫu TP-CC-11 

ban hành kèm 

theo Thông tư số 

06/2015/TT-

BTP 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Thực hiện, thẩm định hồ sơ 

 

40 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét,  trình hồ sơ phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên Chuyển Hồ sơ sang UBND tỉnh 8 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  
Quyết định chuyển đổi văn phòng công 

chứng do một thành viên thành lập 
56 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả  Kết quả   

Quyết định  

UBND tỉnh 
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Lĩnh vực Thừa phát lại 

1. Thủ tục thành lập văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008929.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 320 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thành lập văn phòng 

thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định. 

- Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, 

nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều 

kiện vật chất và kế hoạch triển khai 

thực hiện. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp 

kèm theo bản chính quyết định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại thừa phát lại để đối 

chiếu. 

 

16 giờ 

Mẫu TP-TPL-16 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 16 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Thực hiện thẩm định hồ sơ 

 

104 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 16 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
 Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 

 

16 giờ 
 

Bước 4 UBND tỉnh 
Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Quyết định cho phép thành lập văn 

phòng thừa phát lại 
 

152 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả  

 

 

Quyết định cho 

phép thành lập  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239386


18 
 

 
 

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008932.000.00.00.H40    

- Tổng thời gian thực hiện: 240 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình văn phòng 

thừa phát lại theo mẫu quy định. 

- Bản thuyết minh về việc chuyển đổi loại hình 

hoạt động, trong đó nêu rõ phương án chuyển 

đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của văn 

phòng tính đến ngày chuyển đổi , dự kiến về tổ 

chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, các 

điều kiện vật chất. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản 

chính quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thừa 

phát lại để đối chiếu. 

- Bản chính quyết định cho phép thành lập văn 

phòng thừa phát lại. 

 

8 giờ 

Mẫu TP-TPL-21 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Thực hiện thẩm định hồ sơ 88 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
 Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 8 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  Quyết định cho phép chuyển đổi của UBND tỉnh 120 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả  

 

 

Quyết định cho 

phép chuyển đổi 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239398
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3. Thủ tục chuyển nhượng văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008936.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện:  240 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị chuyển nhượng văn phòng thừa 

phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định. 

- Hợp đồng chuyển nhượng văn phòng thừa 

phát lại có công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định. 

- Biên bản kiểm kê hồ sơ nghiệp vụ của văn 

phòng được chuyển nhượng. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm 

theo bản chính quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại thừa phát lại của các thừa phát lại nhận 

chuyển nhượng để đối chiếu. 

- Bản chính quyết định cho phép thành lập và 

giấy đăng ký hoạt động của văn phòng  thừa 

phát lại được chuyển nhượng. 

- Bản kê khai thuế, báo cáo tài chính trong 02 

năm gần nhất đã được kiểm toán của văn phòng 

được chuyển nhượng.. 

- Văn bản cam kết của thừa phát lại nhận 

chuyển nhượng với nội dung quy định tại điểm 

a, b khoản 2 Điều 28 nghị định số 08/2020/NĐ-

CP. 

 

8 giờ 

Mẫu TP-TPL-

27, 28 

 Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239400
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Bước 2 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Thực hiện thẩm định hồ sơ 88 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 8 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh  
Quyết định cho phép chuyển nhượng của 

UBND tỉnh 
 

120 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả cho công dân 

 

 

Quyết định cho 

phép chuyển 

nhượng văn 

phòng thừa 

phát lại 

 

4. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008934.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  240 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp.Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị hợp nhất, sáp nhập văn 

phòng thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định. 

- Hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp 

nhập trong đó có nội dung chủ yếu sau 

đây: tên, địa chỉ trụ sở của văn phòng 

bị hợp nhất, sáp nhập ; thời gian thực 

hiện hợp nhất, sáp nhập; phương án 

xử lý tài sản , sử dụng lao động của 

 

8 giờ 

Mẫu TP-TPL-23 

Mẫu TP-TPL-25 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239399
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các văn phòng ; việc kế thừa toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp 

của các văn phòng và các nội dung 

khác có liên quan. 

- Bản kê khai thuế, báo cáo tài chính 

trong năm gần nhất đã được kiểm toán 

của các văn phòng tính đến ngày đề 

nghị hợp nhất, sáp nhập 

- Biên bản kiểm kê các hồ sơ nghiệp 

vụ biên bản kiểm kê tài sản hiện có 

của các văn phòng bị hợp nhất, sáp 

nhập. 

- Danh sách thừa phát lại hợp danh và 

danh sách thừa phát lại làm việc theo 

chế độ hợp đồng (nếu có) tại các văn 

phòng. 

- Bản chính quyết định cho phép thành 

lập và giấy đăng ký hoạt động của các 

văn phòng. 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Thực hiện thẩm định hồ sơ 88 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Xem xét, trình hồ sơ phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên Chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh 8 giờ 

 

Bước 4 UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh 
Quyết định cho phép hợp nhất, sáp 

nhập của UBND tỉnh 
120 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở Tư 

pháp 
Trả kết quả cho công dân 

 

 

Quyết định chp 

phép hợp nhất, 

sáp nhập của 

UBND tỉnh 
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   II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

1. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.003179. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ 

      
Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện  

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.  

- Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi 

trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết 

của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi 

con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng. 

04 giờ 

Mẫu 

TP/CN-

2011/CN.04 

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Lãnh 

đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Thẩm định hồ sơ; căn cứ hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở 

xem xét 
04 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

Sở 

Lãnh 

đạo Sở 

Xem xét hồ sơ, 

- Nếu đạt thì trình Chủ tịch UBND tỉnh 

- Không đạt: trả lại phòng chuyên môn 

04 giờ   

Bước 4 
UBND 

tỉnh  
Lãnh đạo UBND xem xét, giải quyết 24 giờ   

Bước 5 
Phòng 

HCTP 

Chuyên 

viên 

Khi có Quyết định của UBND tỉnh, trả kết quả cho Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

 Sắp xếp hồ sơ, chuyển kho lưu trữ 

04 giờ   

Bước 6 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả   

TP/CN-

2011/CNNN

g.01 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4505
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2. Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em ở Việt Nam làm con nuôi 

- Mã số TTHC: 1.003160. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 280 giờ 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

* Hồ sơ của người nhận con nuôi: 

- Đơn xin nhận con nuôi. 

- Bản sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá 

trị thay thế. 

- Phiếu lý lịch tư pháp 

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân 

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp 

- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều 

kiện kinh tế do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường 

trú cấp. 

* Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: 

- Giấy khai sinh. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp 

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng 

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã 

nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy 

chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên 

bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; 

quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được 

giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu 

làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án 

tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi 

04 giờ 

TP/CN-

2011/CNNN

g.04.a hoặc 

TP/CN-

2011/CNNN

g.04.b 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4505


24 
 

 
 

mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm 

con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng 

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ và tiến hành lấy ý kiến của những 

người có liên quan. 

Căn cứ hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở xem xét 

104 giờ 

 

Bước 3 Lãnh đạo Sở 
Lãnh đạo 

Sở 

Xem xét hồ sơ, kết quả xác minh. 

- Nếu đạtthì trình Chủ tịch UBND tỉnh 

- Không đạt: trả lại phòng chuyên môn 

24 giờ 

 

Bước 4 
Phòng 

HCTP 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Hoàn tất hồ sơ, trình UBND tỉnh 16 giờ 

 

Bước 5 UBND tỉnh  Lãnh đạo UBND xem xét, giải quyết 120 giờ 
 

Bước 6 

Lãnh đạo Sở 

Phòng 

HCTP 

Lãnh đạo 

Sở; Lãnh 

đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Sau khi UBND tỉnh ra Quyết định, Sở Tư pháp đăng ký việc 

nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, tổ 

chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp 

08 giờ   

Bước 7 
Phòng 

HCTP 

Chuyên 

viên 
Sắp xếp hồ sơ, chuyển kho lưu trữ 04 giờ 

TP/CN201

1/CNNNg.01 
 

       

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

3. Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam 

- Mã số TTHC: 2.002039. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 920 giờ (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế 

- Bản khai lý lịch. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối 

với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu 

lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời 

gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch 

tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ 

- Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt (gồm một trong các giấy tờ sau 

đây: bản sao bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở của Việt Nam; 

bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Việt do cơ sở 

đào tạo tiếng Việt của Việt Nam cấp). 

Trong trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam khai báo biết tiếng 

Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam, nhưng không có một trong 

các giấy tờ nêu trên, thì Sở Tư pháp tổ chức phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra 

trình độ tiếng Việt của người đó. Kết quả phỏng vấn phải được lập thành 

văn bản; người trực tiếp phỏng vấn căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại khoản 

1 Điều 5 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP (biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào 

cộng đồng Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được đánh giá 

trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong 

cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó) để đề 

xuất ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất của mình; 

- Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam (Bản sao 

04 giờ 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7204
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Thẻ thường trú) 

- Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam (gồm một trong các 

giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản; giấy xác nhận mức 

lương hoặc thu nhập do cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc cấp; giấy 

xác nhận của cơ quan thuế về thu nhập chịu thuế; giấy tờ chứng minh được 

sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; giấy xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi thường trú của người xin nhập quốc tịch Việt Nam về 

khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người đó). 

- Trường hợp con chưa thành niên xin nhập quốc tịch Việt Nam cùng cha 

mẹ thì phải nộp Bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên 

hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ 

cha hoặc mẹ nhập quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sinh sống 

cùng người đó nhập quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì còn phải nộp 

văn bản thoả thuận của cha mẹ về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho con. 

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng;  

chuyên 

viên 

Thẩm định hồ sơ 36 giờ   

Bước 3 
Công an 

tỉnh 
  Công an tỉnh xác minh về nhân thân 240 giờ   

Bước 4 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng; 

Chuyên 

viên 

Căn cứ kết quả xác minh, nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở xem xét 40 giờ   

Bước 5 
Lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Sở 

Xem xét hồ sơ, kết quả xác minh. 

- Nếu đạt thì trình Chủ tịch UBND tỉnh 

- Không đạt: trả lại phòng chuyên môn 

40 giờ   

Bước 6 
UBND 

tỉnh  

Lãnh đạo UBND xem xét, kết luận và gửi văn bản đề xuất ý kiến gửi Bộ 

Tư pháp. 
80 giờ   

Bước 7 
Phòng 

HCTP 

Chuyên 

viên 

Theo dõi hồ sơ, khi có thông báo của Bộ Tư pháp, Ghi chú hoặc chỉ đạo 

nơi lưu trữ Sổ ĐKKS ghi chú vào Sổ ĐKKS 
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      4. Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

- Mã số TTHC: 2.002038.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 680 giờ 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ 

gồm: 

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam 

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay 

thế 

- Bản khai lý lịch. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt 

Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư 

trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không 

quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng 

có quốc tịch Việt Nam (Các giấy tờ chứng minh người xin trở lại 

quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các 

giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi 

quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; 

giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh 

quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó). 

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam (Xin 

hồi hương về Việt Nam; Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là 

công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; Đã 

08 giờ   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7203
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thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng 

không được nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ chứng minh người 

xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về 

Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt 

Nam) 

- Con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ 

thì phải nộp bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác 

chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ 

trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người 

đó cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp 

văn bản thoả thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam 

của con 

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng; 

Chuyên viên 

Thẩm định hồ sơ. Trình lãnh đạo Sở đề nghị Công an tỉnh xác minh 

nhân thân 
40 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

Sở 
Lãnh đạo Sở Đề nghị Công an tỉnh xác minh     

Bước 4 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng; 

Chuyên viên 

Căn cứ kết quả xác minh, xem xét trình Lãnh đạo Sở 24 giờ   

Bước 5 
Lãnh đạo 

Sở 
Lãnh đạo Sở 

Xem xét hồ sơ, kết quả xác minh. 

- Nếu đạt thì trình Chủ tịch UBND tỉnh 

- Không đạt: trả lại phòng chuyên môn 

16 giờ   

Bước 6 
UBND 

tỉnh  

Lãnh đạo UBND xem xét, kết luận và gửi văn bản đề xuất ý kiến 

gửi Bộ Tư pháp. 
40 giờ   

Bước 7 
Phòng 

HCTP 
Chuyên viên 

Theo dõi hồ sơ, khi có thông báo của Bộ Tư pháp, Ghi chú hoặc chỉ 

đạo nơi lưu trữ Sổ ĐKKS ghi chú vào Sổ ĐKKS  
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5. Thủ tục Xin thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

- Mã số TTHC: 2002036.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 600 giờ 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

- Bản khai lý lịch. 

- Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật quốc tịch năm 2008 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 

ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc 

tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy 

định về việc cấp giấy này (Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi 

quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài 

là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận 

hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài, 

trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp 

giấy này. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có 

quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ 

thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để 

chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài) 

- Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi 

quốc tịch Việt Nam cư trú cấp 

- Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc 

phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ 

hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải 

ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy xác nhận 

04 giờ 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7209
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của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho 

nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc 

giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của 

người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. 

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng; 

Chuyên 

viên 

Thẩm định giấy tờ trong hồ sơ. Nếu đầy đủ thì báo cáo Lãnh 

đạo Sở đăng thông báo trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở 

địa phương trong 03 số liên tiếp và 

đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

- Đề nghị Công an tỉnh xác minh nhân thân người xin thôi quốc 

tịch Việt Nam 

24 giờ 

 

Bước 3 
Lãnh đạo 

Sở 

Lãnh đạo 

Sở 
Đăng thông báo  16 giờ 

 

Bước 4 
Phòng 

HCTP 

Trưởng 

phòng; 

Chuyên 

viên 

Căn cứ kết quả xác minh, nếu đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở 

xem xét 
24 giờ 

 

Bước 5 
Lãnh đạo 

Sở 

Lãnh đạo 

Sở 

Xem xét hồ sơ, kết quả xác minh. 

- Nếu đạt thì trình Chủ tịch UBND tỉnh 

- Không đạt: trả lại phòng chuyên môn 

08 giờ 

 

Bước 6 

UBND 

tỉnh  

Lãnh đạo UBND xem xét, kết luận và gửi văn bản đề xuất ý 

kiến gửi Bộ Tư pháp. 
40 giờ 

 

Bước 7 

Phòng 

HCTP 
Chuyên 

viên 

Theo dõi hồ sơ, khi có thông báo của Bộ Tư pháp, Ghi chú hoặc 

chỉ đạo nơi lưu trữ Sổ ĐKKS ghi chú vào Sổ ĐKKS 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP  

Lĩnh vực Công chứng:  

1. Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng 

- Mã số TTHC: 1.001071.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-01 

ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP. 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc 

giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (bản 

sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).  

 

8 giờ 

BM -TSCC 

 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Sở 

Phó Giám 

đốc 
Chỉ đạo thực hiện 4 giờ 

 

Phòng Bổ 

trợ tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 
 

24 giờ 

 

Lãnh đạo 

Sở 

Phó Giám 

đốc  
Ký, phê duyệt 8 giờ 

 

Bước 3 
Bộ phận 

văn thư 

Chuyên viên - Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ 

trợ tư pháp 

Chuyên viên 
Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính công 8 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
 

Trả kết quả TTHC 
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2. Thủ tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 

- Mã số TTHC: 1.001446. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, quét (scan) 

và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-01 

ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP. 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc 

giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (bản 

sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu). 

 

8 giờ 
BM -TSCC 

 

Bước 2 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 
 

24 giờ 
 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận 

văn thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung 

tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC   
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3. Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng 

khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Mã số TTHC: 1.001125.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, quét 

(scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự, trong đó: 

- Nêu rõ lý do thay đổi nơi tập sự. 

- Có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự về 

thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự tại tổ 

chức mình. 

- Xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự xin 

chuyển đến về việc nhận tập sự. 

 

8 giờ 
 

 

Bước 2 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 
 

16 giờ 
 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Bộ phận 

văn thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung 

tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC   
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4. Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng  tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề 

công chứng tại tỉnh, thành phố trung ương khác 

- Mã số TTHC: 1.001153.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, quét 

(scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự. Giấy đề nghị phải nêu rõ lý do 

thay đổi nơi tập sự, có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng 

nhận tập sự về thời gian và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

người tập sự tại tổ chức mình và xác nhận của tổ chức hành nghề 

công chứng mà người tập sự xin chuyển đến về việc nhận tập sự 

 

8 giờ 
 

 

Bước 2 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 
 

16giờ 
 

Lãnh 

đạo Sở 

Phó Giám 

đốc 
Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Bộ phận 

văn thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 

Phòng 

Bổ trợ 

tư pháp 

Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 4 giờ  

Bước 5 

Trung 

tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC   
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 5. Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 

 - Mã số TTHC: 1.001438. 000.00.00.H40 

 - Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực hiện Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm:  

Báo cáo bằng văn bản về việc chấm 

dứt tập sự hành nghề công chứng 

 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

16 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục 

vụ hành chính công 
 

4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 

Trả kết quả TTHC  

 
Quyết định 
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6. Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi 

- Mã số TTHC: 1.001453.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc  

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm:  

Thông báo bằng văn bản của tổ chức 

hành nghề công chứng về việc không 

có công chứng viên đủ điều kiện 

hướng dẫn tập sự. 

 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ 
 

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

24 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư. 

- Trả kết quả cho phòng BTTP. 

 

8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
 

4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Văn bản của Sở 

Tư pháp 
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7. Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng tạm ngừng hoạt động, 

chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi giải thể 

- Mã số TTHC: 1.005463.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm:  

Văn bản đề nghị của người tập sự về 

việc chỉ định tổ chức hành nghề công 

chứng khác để tập sự 

 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ  

24 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục 

vụ hành chính công 
 

4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 

 

Trả kết quả TTHC 

 

 

Văn bản của Sở 

Tư pháp 
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8. Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) 

- Mã  số TTHC: 2.000775.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: Không quy định 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm: Báo cáo về việc chấm dứt 

hoạt động của Văn phòng công chứng  

  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện   

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ  

 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt   

Bước 3 Bộ phận văn thư 
Chuyên viên - Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục 

vụ hành chính công 
 

 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
 

Trả kết quả TTHC 

 

 

Quyết định thu 

hồi 

 

 



39 
 

 
 

9. Thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng 

- Mã số TTHC: 2.000789.000.00.00.H40 

- Tổng thực hiện thời gian làm việc:  80 giờ 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký hoạt động. 

b) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng 

công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong 

đề án thành lập. 

Trong trường hợp trụ sở là nhà thuê, mượn thì 

phải kèm theo hợp đồng thuê, mượn nhà.  

c) Hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng 

viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo 

chế độ hợp đồng lao động tại văn phòng công 

chứng ( nếu có), cụ thể: 

+ Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ 

công chứng viên 

+ Quyết định bổ nhiệm của công chứng viên 

được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp thẻ công 

chứng viên ( bản sao có chứng thực hoặc bản 

chụp kèm thao bản chính để đối chiếu) 

+ 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công 

chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và 

cấp thẻ ( ảnh chụp không quá 06 tháng trước 

ngày nộp ảnh 

+ Thẻ Hội viên hoặc giấy tờ khác chứng minh 

 

8 giờ 

TP-CC- 09 
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công chứng viên đã là Hội viên của Hội công 

chứng viên ( ở những nơi đã thành lập Hội công 

chứng viên) 

+ Giấy tờ chứng minh  nơi cư trú của công chứng 

viên tại tỉnh nơi tổ chức hành nghề công chứng 

có trụ sở 

+ Giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề 

đối với người đang hành nghề luật sư, đấu giá, 

thừa phát lại hoặc công việc thường xuyên khác. 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ  

40 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành 

chính công 
8 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hành nghề  
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10. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng 

            - Mã số TTHC:  2.000778.000.00.00.H40  

            - Tổng thời gian thực hiện:  56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

 - Giấy đề nghị thay đổi nội dung  đăng ký hoạt 

động của Văn phòng công chứng, giấy đăng ký hoạt 

động (bản chính) của Văn phòng công chứng hoặc 

một số giấy tờ sau đây tùy thuộc vào nội dung đăng 

ký hoạt động được đề nghị thay đổi: 

- Hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng 

viên được bổ sung cho văn phòng công chứng, cụ 

thể: 

+ Giấy đề nghị hành nghề và cấp Thẻ cho công 

chứng viên 

+ Quyết định bổ nhiệm công chứng viên được đề 

nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng 

viên ( bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm 

theo bản chính để đối chiếu) 

+ 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công 

chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp 

Thẻ ( ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp 

ảnh) 

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng 

viên tại tỉnh nơi trụ sở hành nghề công chứng có trụ 

sở 

+ Thẻ Hội viên hoặc giấy tờ khác chứng minh công 

chứng viên đã là Hội viên của Hội công chứng viên. 

 

8 giờ 

TP-CC- 10 
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+ Giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề đối 

với người đang hành nghề luật sư, đấu giá, thừa 

phát lại hoặc công việc thường xuyên khác 

+ Văn bản thỏa thuận về việc chấm dứt tư cách 

thành viên hợp danh của công chứng viên, văn bản 

thanh lý hợp đồng lao động với công chứng viên 

làm việc theo chế độ hợp đồng; giấy tờ chứng minh 

công chứng viên của Văn phòng công chứng bị chết 

hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết trong trường hợp 

thay đổi danh sách công chứng viên 

+ Giấy tờ  chứng minh công chứng viên dự kiến là 

Trưởng văn phòng đã hành nghề công chứng từ 02 

năm trở lên trong trường hợp thay đổi Trưởng văn 

phòng công chứng 

+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp 

thay đổi về trụ sở của Văn phòng công chứng; 

trường hợp thay đổi về trụ sở Văn phòng công 

chứng sang địa bàn cấp huyện khác thì phải có văn 

bản chấp thuận của UBND tỉnh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 24 Luật công chứng. 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 6 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 24 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

6 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính 

công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hành nghề  
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11. Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thể công chứng viên 

- Mã số TTHC: 1.001756.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho 

công chứng viên theo Mẫu TP-CC-06 ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP. 

- Quyết định bổ nhiệm của công chứng viên được đề 

nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 

(bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản 

chính để đối chiếu). 

- 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công chứng 

viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ (ảnh 

chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh). 

- Thẻ Hội viên hoặc giấy tờ khác chứng minh công 

chứng viên đã là Hội viên của Hội công chứng viên (ở 

những nơi đã thành lập Hội công chứng viên). 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên 

tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức 

hành nghề công chứng có trụ sở. 

- Giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề đối với 

người đang hành nghề luật sư, đấu giá, thừa phát lại 

hoặc công việc thường xuyên khác.    

 

8 giờ 

TP-CC- 06 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ  

44 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  



44 
 

 
 

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính 

công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Sở Tư pháp ghi 

vào danh sách 

hành nghề  

 

     12. Thủ tục cấp lại  thẻ công chứng viên 

                 - Mã số TTHC: 1.001799. 000.00.00.H40   

                 - Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo 

Mẫu TP-CC-07 ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2015/TT-BTP; 

- 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp 

không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh); 

- Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường 

hợp Thẻ bị hỏng). 

4 giờ TP-CC-07 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ Thẻ công 

chứng viên 
Bước 5 Trung tâm PVHCC Chuyên viên Trả kết quả TTHC  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2614
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13. Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng công chứng hợp nhất 

- Mã số TTHC: 2.000766.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký đăng ký hoạt động Văn phòng 

công chứng theo Mẫu TP-CC-09 ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP. 

- Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công 

chứng. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng 

công chứng. 

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng 

viên. 

8 giờ 

TP-CC- 09 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành 

chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

 

Giấy đăng ký 

hành nghề  
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14. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng nhận sáp nhập 

- Mã số TTHC:  2.000758.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP. 

- Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công 

chứng. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công 

chứng nhận sáp nhập. 

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên 

đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị 

sáp nhập. 

 

8 giờ 

 

TP-CC-10 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính 

công 
4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động 
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15. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng được chuyển nhượng 

- Mã số TTHC: 2.000743.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện:56 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy định, 

quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 

Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP. 

- Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công 

chứng. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công 

chứng được chuyển nhượng. 

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên. 

 

8 giờ 

 

TP-CC-10 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính công 

 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động 

 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2372
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Lĩnh vực Luật sư  

16. Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

- Mã số TTHC: 1.002010. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  80 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống 

nhất. 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật. 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao 

Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật 

sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật. 

 - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành 

nghề luật sư. 

 

8 giờ 

TP-LS- 02 

TP-LS -03 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

44 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
 

 

Giấy đăng ký 

hành nghề  
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17. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

- Mã số TTHC: 1.002032.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  80 giờ làm việc  

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  Giấy đề nghị thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề  luật 

sư 

 

8 giờ 

 

TP-LS -06 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

44 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành 

chính công 

 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hành nghề 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2935
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18. Thủ tục thay đổi  người đại diện theo pháp luật  của văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên 

- Mã số TTHC: 1.002055.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực hiện Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp 

luật. 

- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, 

công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

 - Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo 

pháp luật cũ và người dự kiến là đại diện. 

- Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người dự 

kiến là đại diện theo pháp luật. theo pháp luật đối 

với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn 

phòng luật sư, công ty luật 

 

4 giờ 
TP-LS-06 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

20 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư 
Chuyên viên - Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

Chuyên viên Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính 

công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp Trả kết quả TTHC 
 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động 
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19. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh 

- Mã số TTHC: 1.002079.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 

sư. 

4 giờ TP-LS-06 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động 
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20. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 

- Mã số TTHC: 1.002099.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh. 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư thành lập chi nhánh. 

- Quyết định thành lập chi nhánh. 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ 

luật sư của Trưởng chi nhánh. 

-  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh. 

 

8 giờ 

TP-LS- 04 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
4 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng 

ký hành 

nghề  

 



53 
 

 
 

21. Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

- Mã số TTHC: 1.002153.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  56 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư. 

-Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ 

luật sư. 

- Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ 

chức. 

 

8 giờ 
TP-LS-05 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ hành chính 

công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng 

ký hành 

nghề 
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22. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

- Mã số TTHC:1.002384.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Sở 

Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 

8 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động 
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23. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.002198.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

-Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài. 

- Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy 

phép thành lập của Bộ Tư pháp. 

4 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động 
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24. Thủ tục hợp nhất công ty luật 

- Mã số TTHC: 1.002218.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật. 

 - Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ 

về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương 

án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật 

bị hợp nhất. 

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị 

hợp nhất. 

- Điều lệ của công ty luật hợp nhất. 

 

8 giờ 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động công 

ty hợp nhất  

 



57 
 

 
 

25. Thủ tục sáp nhập công ty luật 

- Mã số TTHC: 1.002234.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc  

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật. 

- Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong 

đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và 

điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng 

lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công 

ty luật bị sáp nhập. 

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty 

luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp 

nhập. 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

44 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động công 

ty nhận sáp 

nhập 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3219
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26. Thủ tục chuyển đổi công ty luật TNHH và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật 

- Mã số TTHC: 1.008709.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc  

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục 

đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa 

toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các 

công ty luật/văn phòng luật sư được chuyển đổi. 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi. 

 - Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật/văn 

phòng luật sư được chuyển đổi. 

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản 

sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật 

sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi. 

- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường 

hợp có thay đổi về trụ sở. 

 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động 

chuyển đổi 
Bước 5 

Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236022
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27. Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.002398.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị chuyển đổi. 

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp. 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt 

Nam. 

8 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ 
 

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

công ty luật Việt 

Nam chuyển đổi 
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28. Thủ tục đăng ký  hoạt động của chi nhánh  của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam  

- Mã số TTHC: 1.002181.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi 

nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam. 

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của 

công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 

- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của 

công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.  

8 giờ 

TP-LS -17 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Sở Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động cho chi 

nhánh công ty 

luật nước ngoài 

tại Việt Nam 
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29. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động  của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.002368.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong 

đó nêu rõ lý do, số Giấy đăng ký hoạt động. 

- Các giấy tờ theo quy định tại Điều 79 của 

Luật Luật sư. 

8 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

chi nhánh, 

công ty luật 

nước ngoài 
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Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 

30. Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật 

- Mã số TTHC: 1.000627.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký hoạt động. 

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc 

thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; về việc 

cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật. 

- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung 

tâm tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành. 

- Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề 

nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư 

làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung 

tâm. 

4 giờ TP-TVPL-01 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

20 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

trung tâm tư 

vấn pháp luật 



63 
 

 
 

31. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật 

- Mã số TTHC: 1.000614.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc  

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02). 

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập 

chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ 

thống bưu chính, hoặc bản sao Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 

thành lập chi nhánh và xuất trình bản chính để 

đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. 

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc 

thành lập Chi nhánh. 

- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư của luật 

sư hoặc Thẻ tư vấn viên pháp luật của người 

dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường 

hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc 

bản sao Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư 

vấn viên pháp luật của người dự kiến làm 

Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ 

qua hệ thống bưu chính và xuất trình bản 

chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp. 

 

4 giờ 
TP-TVPL-02 
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Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

20 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

chi nhánh 

trung tâm tư 

vấn pháp luật 
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32. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 

- Mã số TTHC: 1.000588.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  56 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 

tư vấn pháp luật, Chi nhánh. 

- Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi 

nhánh trong trường hợp thay đổi trụ sở. 

 - Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, 

Trưởng Chi nhánh trong trường hợp thay đổi Giám 

đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh.  

- Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hồ 

sơ của luật sư trong trường hợp bổ sung tư vấn viên 

pháp luật, luật sư. Sở Tư pháp xem xét, cấp Thẻ tư 

vấn viên pháp luật cho người được đề nghị.   

8 giờ 

TP-TVPL -11 

 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Sở 
Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ 

 

Phòng Bổ 

trợ tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ 

 

Lãnh đạo 

Sở 
Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ 

 

Bước 3 
Bộ phận 

văn thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ 

trợ tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
4 giờ 

Giấy đăng ký hoạt 

động của trung tâm 

TVPL, chi nhánh 

trung tâm TVPL 
Bước 5 

Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC  
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33. Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

- Mã số TTHC:1.000426.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc  

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật. 

- Bản sao Bằng cử nhân luật. 

- Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp 

luật của người được đề nghị. 

 

4 giờ TP-TVPL-05 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

12 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 4 giờ 

Thẻ tư vấn 

viên pháp luật 
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34. Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 

- Mã số TTHC:1.000404.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của Trung tâm tư 

vấn pháp luật. 

8 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC  

Quyết định 

thu hồi thẻ tư 

vấn viên pháp 

luật 
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35. Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 

- Mã số TTHC: 1.000390.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, 

trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn 

pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ 

tư vấn viên pháp luật. 

-  Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm. 

- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường 

hợp Thẻ bị hư hỏng). 

8 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC  

Thẻ tư vấn viên 

pháp luật 
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Lĩnh vực Quản tài viên 

36. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 

- Mã số TTHC: 1.002626.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh 

lý tài sản với tư cách cá nhân. 

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. 

Trong trường hợp cần thiết, người đề nghị đăng ký 

hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá 

nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của 

Sở Tư pháp. 

8 giờ 

 

Mẫu TP-QTV-

04 

 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Ghi tên vào 

danh sách quản 

tài viên 
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37. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh  hoặc thay đổi  chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản  

- Mã số TTHC: 1.008727.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị thay đổi. 

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 - Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của 

thành viên hợp danh mới; bản chụp chứng chỉ hành 

nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân mới. 

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu doanh 

nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài 

sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người được 

đề nghị thay đổi. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký 

hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư 

pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề 

Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi 

để đối chiếu. 

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký 

hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu 

điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải xuất trình 

bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của 

những người được đề nghị thay đổi . 

8 giờ 

 

 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  
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Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
4 giờ 

Quyết định 

thay đổi 
Bước 5 

Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

 

 

38. Thủ tục đăng ký  hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản  

- Mã số TTHC: 1.001842.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản. 

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên 

của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc 

Giám đốc của công ty hợp danh quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản 

chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của 

những người khác hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); bản 

chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của 

chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp 

 

8 giờ 

 

Mẫu TP-QTV-

05 
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chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những 

người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có). 

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề 

nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài 

sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh quy 

định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá 

sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài 

viên của những người khác hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu 

có); bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài 

viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; bản 

chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của 

những người khác hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản trong doanh nghiệp tư nhân theo yêu cầu 

của Sở Tư pháp. 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Quyết định ghi 

tên vào danh 

sách 
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39. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề quản tài viên 

- Mã số TTHC: 1.001633.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông 

tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

4 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 2 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 10 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 2 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
2 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
2 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Văn bản thay đổi 

quản tài viên 
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40. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

- Mã số TTHC: 1.001600.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc  

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm 

chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký 

hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

Trong trường hợp bổ sung Quản tài viên hành 

nghề trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp nộp 

thêm hồ sơ đăng ký hành nghề cho quản tài viên 

được bổ sung bao gồm: 

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 

của Quản tài viên được bổ sung; 

- Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu 

cầu doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nộp 

Phiếu lý lịch tư pháp của những quản tài viên 

được bổ sung. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính các giấy tờ 

nêu trên để đối chiếu. 

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đường 

bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải 

xuất trình bản chính giấy tờ nêu trên để đối 

chiếu. 

 

4 giờ 
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Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 2 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

12 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 2 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
2 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
2 giờ  

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên  
 

Trả kết quả TTHC 

 

 

Thay đổi thông 

tin về tên, địa 

chỉ trụ sở, văn 

phòng đại diện, 

chi nhánh, người 

đại diện theo 

pháp luật, danh 

sách Quản tài 

viên hành nghề 

trong doanh 

nghiệp trong 

danh sách Quản 

tài viên, doanh 

nghiệp hành 

nghề quản lý, 

thanh lý tài sản. 
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Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

41. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 

- Mã số TTHC: 2.001395.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động. 

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá 

hợp danh. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của 

chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành 

nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản. 

 

8 giờ 

TP-ĐGTS- 05 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

44 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
 

4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động doanh 

nghiệp đấu giá tài 

sản 
Bước 5 

Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 
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42. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 

- Mã số TTHC: 2.001333.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo 

quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần 

mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu 

TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2017/TT-BTP. 

(- Giấy đăng ký hoạt động bản gốc. 

- Giấy tờ chứng minh về việc thay đổi (địa chỉ, 

tên gọi, người đại diện theo pháp luật…). 

4 giờ TP-ĐGTS-07 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

4 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

doanh nghiệp 

đấu giá tài 

sản 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên  Trả kết quả TTHC  
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43. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 

- Mã số TTHC: 2.001258.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt động. 

8 giờ 
 

TP- ĐGTS - 08 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC  

Cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt 

động của doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản 
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44. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá  

- Mã số TTHC: 2.002139.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

 - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề đấu giá.  

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu 

giá. 

8 giờ 
TP-ĐGTS- 14 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC  

Danh sách người 

đủ điều kiện tham 

gia kiểm tra 
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45. Thủ tục cấp thẻ đấu giá viên 

- Mã số TTHC: 2.001815.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ 

hành nghề đấu giá của đấu giá viên được 

đề nghị cấp Thẻ. 

 - 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp 

không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh). 

 

4 giờ 

TP-ĐGTS-03 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20giờ 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 

 

Trả kết quả TTHC 

 

 

 Quyết định 

cấpThẻ đấu giá 

viên 
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46. Thủ tục cấp lại thẻ đấu giá viên 

- Mã số TTHC: 2.001807.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên. 

 - 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp 

không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh). 

 

4 giờ 
TP-ĐGTS-04 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 2 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

14 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 2 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

2 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

2 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC  

Quyết định cấp 

lại Thẻ đấu giá 

viên 
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47. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 

- Mã số TTHC: 2.001247.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi 

nhánh;  

- Quyết định thành lập chi nhánh. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký 

hoạt động của doanh nghiệp. 

 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành 

nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi 

nhánh. 

 

8 giờ 

 

TP- ĐGTS - 09 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

4 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  

 

Trả kết quả TTHC 
 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động chi 

nhánh 
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48. Phê duyệt điều kiện hình thức đấu giá trực tuyến 

- Mã số TTHC: 2.001225.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 720 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực 

tuyến 

 

8 giờ 

 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

648 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 24 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

16 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

16 giờ 
 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC  

Quyết định phê 

duyệt tổ chức đấu 

giá tài sản đủ điều 

kiện thực hiện 

hình thức đấu giá 

trực tuyến 
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Lĩnh vực Hòa giải thương mại 

49. Thủ tục Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 

- Mã số TTHC: 1.005149.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Biểu mẫu/kết quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị làm hòa giải viên thương mại 

vụ việc theo mẫu của Bộ Tư pháp ban hành 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

thep bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp 

đại học hoặc sau đại học. 

- Giấy tờ chứng minh đã qua thời gian công 

tác  trong lĩnh vực được đào tạo  từ 02 năm 

trở lên có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi 

người đó làm việc. 

(Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp 

hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài  

phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp 

được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên). 

 

8 giờ 

Mẫu số 01/TP-

HGTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
 

4 giờ 

Ghi tên vào danh 

sách hòa giải viên 
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Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

thương mại vụ việc 

và công bố danh 

sách lên cổng 

thông tin điện tử 

của Sở 

 

50. Thủ tục Đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt 

động trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

- Mã số TTHC: 1.008913.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại theo quy 

định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển 

Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ 

Tư pháp ban hành 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu giấy phép  thành lập trung tâm 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của trung tâm 

 

8 giờ 

Mãu số 04/TP-

HGTM 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ 

tư pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 80 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên 

- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

8 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ 

tư pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 
8 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm hòa 

giải thương mại 
Bước 5 

Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239240
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51.  Thủ tục Thay đổi tên gọi trong giấy đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại 

- Mã số TTHC: 2.002047.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về 

việc thay đổi tên gọi của trung tâm hòa 

giải thương mại có hiệu lực 

- Văn bản thay đổi tên gọi  trong giấy 

đăng ký hoạt động 

8 giờ  

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

Quyết định thay 

đổi tên gọi trong 

giấy đăng ký hoạt 

động 
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52. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm hòa giải thương mại 

- Mã số TTHC: 2.001716.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi 

nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành 

- Quyết định thành lập chi nhánh của 

trung tâm hòa giải thương mại 

8 giờ 
Mẫu số 04/TP-

HGTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  

 

Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

chi nhánh 
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53. Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký của trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký 

hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

- Mã số TTHC: 1.008914. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Biểu mẫu/kết quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại giấy 

đăng ký  hoạt động  của trung tâm hòa giải 

thương mại, chi nhánh trung tâm hòa giải 

thương mại, chi nhánh tổ chức hòa giải 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

4 giờ 

Mẫu số 09/TP-

HGTM ( trung tâm, 

chi nhánh) 

Mẫu số 16/TP-

HGTM (chi nhánh 

nước ngoài tại Việt 

Nam) 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký hoạt 

động của trung tâm, 

chi nhánh 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239280
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54. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp trung tâm hòa giải thương mại tự 

chấm dứt hoạt động 

- Mã số TTHC: 2.000515.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc  

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động 

trung tâm hòa giải thương mại 

- Báo cáo về việc thanh toán xong các 

khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác , thanh lý 

các hợp đồng, hoàn tất các vụ việc đã 

nhận của trung tâm hòa giải thương mại 

4 giờ 
Mẫu số 19/TP-

HGTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Quyết định thu 

hồi giấy đăng ký 

hoạt động 
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55. Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp 

cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa 

chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

- Mã số TTHC: 1.008915. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

 -  Giấy đề nghị hoạt động theo mẫu do Bộ 

Tư pháp ban hành. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

bản chính  để đối chiếu giấy phép thành 

lập chi nhánh. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh. 

8 giờ 

 

Mẫu số 11/TP-

HGTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động của chi 

nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 
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56. Thủ tục thay đổi tên gọi, trưởng chi nhánh trong giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam 

- Mã số TTHC: 1.008916.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc  

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  Văn bản thay đổi tên gọi, 

trưởng chi nhánh trong giấy đăng ký hoạt 

động 

8 giờ 
 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Quyết định thay 

đổi tên gọi, 

trưởng chi 

nhánh trong giấy 

đăng ký hoạt 

dộng 
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57. Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài 

hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước 

ngoài 

- Mã số TTHC: 1.009283.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc  

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

 - Thông báo về việc chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện  

của tổ chức hòa giải thương mại  nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Báo cáo về việc thanh toán xong các 

khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh 

lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các 

nghĩa vụ đã nhận. 

8 giờ 

 

Mẫu số 20/TP-

HGTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ 

Quyết định thu 

hồi giấy đăng ký 

hoạt động chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 
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Lĩnh vực Trọng tài thương mại 

58. Thủ tục Đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động 

trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

- Mã số TTHC: 1.008889.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động trung tâm trọng 

tài. 

- Bản sao có chứng thực giấy phép thành 

lập trung tâm trọng tài; trong trường hợp 

nộp bản sao thì phải có bán chính để đối 

chiếu. 

- Bản sao có chứng thực điều lệ  trung 

tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản 

sao phải có bản chính để đối chiếu. 

8 giờ 

 

Mẫu số 04/TP-

TTTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 80 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
8 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

trung tâm trọng 

tài 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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59. Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài khi 

thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

- Mã số TTHC: 1.008890.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh của 

trung tâm trọng tài / chi nhánh tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập 

trung tâm trọng tài ; trong trường hợp nộp 

bản sao phải có bản chính để đối chiếu. 

- Bản chính quyết định thành lập chi 

nhánh trung tâm trọng tài. 

- Bản chính quyết định của trung tâm 

trọng tài về việc cử trưởng chi nhánh. 

8 giờ 

Mẫu số 

05/TP-TTTM 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động cho 

chi nhánh 

trung tâm 

trọng tài 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 



95 
 

 
 

60. Thủ tục Thay đổi nội dung giấy đăng ký của trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung giấy đăng ký của chi nhánh tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

- Mã số TTHC: 1.008904.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng 

ký hoạt động của trung tâm trọng tài/ chi 

nhánh của tổ chức trọng tài  nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Bản chính giấy đăng ký của trung tâm 

trọng tài, chi nhánh của trung tâm trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam. 

- Bản sao có chứng thực  giấy phép thành 

lập trung tâm trọng tài ; trong trường hợp 

nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để 

đối chiếu ; Bản sao có chứng thực giấy 

phép thành lập chi nhánh của trung tâm 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; trong 

trường hợp  nộp bản sao thì phải kèm theo 

bản chính để đối chiếu. 

 

8 giờ 

 

Mẫu số 10/TP-

TTTM 

Bước 2 Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  
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Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 80 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
8 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Ghi nội dung 

thay đổi vào 

giấy đăng ký 

hoạt động của 

trung tâm trọng 

tài; Giấy đăng 

ký hoạt động 

chi nhánh của 

tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam 
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61. Thủ tục Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài khi thay đổi trưởng chi nhánh, địa 

điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Mã số TTHC: 1.008905.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng 

ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng 

tài 

- Bản chính giấy đăng ký hoạt động  

- Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập 

trung tâm trọng tài ; trong trường hợp nộp 

bản sao phải kèm theo bản chính để đối 

chiếu. 

8 giờ 
 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Ghi nội dung 

thay đổi vào giấy 

đăng ký hoạt 

động chi nhánh  

trung tâm trọng 

tài 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=238984
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62. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy 

phép thành lập; đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm 

sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

- Mã số TTHC:  1.008906.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh của 

trung tâm trọng tài/ chi nhánh tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

- Bản sao có chứng thực giấy phép thành 

lập chi nhánh, trong trường hợp nộp bản 

sao phải kèm theo bản chính để đối 

chiếu. 

8 giờ 

 

Mẫu số 05/TP-

TTTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

chi nhánh của 

tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239237
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63. Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, chi nhánh trung tâm trọng tài, chi nhánh của tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt Nam 

- Mã số TTHC: 1.001248.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  40 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký của 

trung tâm trọng tài/ chi nhánh trung tâm 

trọng tài/ chi nhánh của tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam 

- Giấy xác nhận về việc bị mất giấy đăng 

ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất 

giấy tờ (trong trường hợp bị mất)  

4 giờ 
Mẫu số 12/TP-

TTTM 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

trung tâm trọng 

tài , chi nhánh 

trung tâm trọng 

tài,chi nhánh của 

tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

64. Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 2.000596.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị tham gia trợ giúp pháp lý 

theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-01). 

- Danh sách luật sư, tư vấn viên pháp luật 

đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý 

theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-02). 

- Bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp 

luật. 

8 giờ 
 

Đơn đề nghị 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

tham gia TGPL 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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65. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 1.001233.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo 

mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-04). 

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp 

lý đã được cấp. 

8 giờ 

 

Đơn đề nghị 

thay đổi 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên Trả kết quả TTHC 

 

 

Giấy đăng ký 

tham gia TGPL 

được bổ sung 

thay đổi 
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66. Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 2.000840.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm: 

- Văn bản thông báo về việc chấm dứt 

thực hiện trợ giúp pháp lý. 

- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 

 

4 giờ 
 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 2 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

12 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 2 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

 

2 giờ 
 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

2 giờ Quyết định 

chấm dứt tham 

gia TGPL Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên   Trả kết quả TTHC 
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67. Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 

- Mã số TTHC: 2.000970.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ làm việc 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm: 

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp 

đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. 

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động. 

- Bản giới thiệu về tổ chức và hoạt động của 

tổ chức tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực 

hiện trợ giúp pháp lý, trong đó nêu rõ số luật 

sư, số tư vấn viên pháp luật làm việc tại tổ 

chức (kèm theo bản sao thẻ luật sư, thẻ tư 

vấn viên pháp luật), vụ việc tham gia tố tụng, 

kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý, cơ sở 

vật chất và các nội dung khác. 

- Các tài liệu khác theo thông báo lựa chọn tổ 

chức (nếu có). 

8 giờ 
 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 80 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
8 giờ Hợp đồng 

thực hiện 

TGPL Bước 5 Trung tâm PVHCC 
Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 
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68. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 2.000954.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. 

Hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tham gia 

trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-

TGPL-05). 

- Giấy đăng ký tham gia TGPL đã cấp. 

4 giờ Đơn đề nghị 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
4 giờ  

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
 

 

Giấy đăng ký 

tham gia TGPL 
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Lĩnh vực Thừa phát lại 

69. Thủ tục Đăng  ký tập sự hành nghề thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008925.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm: 

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề thừa 

phát lại. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm theo bản chính chứng chỉ tốt 

nghiệp đào tạo thừa phát lại hoặc giấy 

chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng 

nghề thừa phát lại hoặc quyết định công 

nhận tương đương đào tạo nghề thừa 

phát lại ở nước ngoài để đối chiếu. 

8 giờ Mẫu TP-TPL -04 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ Văn bản thông 

báo về đăng ký 

tập sự Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239324
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70. Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008926.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo 

mẫu do Bộ Tư pháp quy định. 

4 giờ 
Mẫu TP-TPL-

05 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 20 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 

 

 

Văn bản thông 

báo về thay đổi 

nơi tập sự 
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71. Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008927.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Biểu mẫu/kết quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và 

cấp thẻ thừa phát lại theo mẫu do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản 

chụp kèm bản chính quyết định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại thừa phát lại để 

đối chiếu. 

- 01 ảnh chân dung của Thừa phát lại 

cỡ 2cm x 3cm chụp không quá 06 

tháng trước ngày nộp hồ sơ. 

8 giờ Mẫu TP- TPL-11 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ 

Người đăng ký hành 

nghề được ghi tên vào 

danh sách Thừa phát 

lại hành nghề tại địa 

phương và thẻ Thừa 

phát lại được cấp 

Bước 5 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Chuyên viên Sở 

Tư pháp 
Trả kết quả TTHC 
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72. Thủ tục cấp lại thẻ Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008928.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện:  56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

 - Giấy đề nghị cấp lại thẻ Thừa phát 

lại mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định. 

- 01 ảnh chân dung thừa phát lại cỡ 

2cmx3cm chụp không quá 6 tháng 

trước ngày nộp hồ sơ 

- Bản chính Thừa phát lại trong trường 

hợp Thẻ bị hỏng. 

8 giờ 
Mẫu TP-TPL-

13 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ 

Thẻ thừa phát 

lại được cấp 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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73. Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008930.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện:  80 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 

Nội dung công việc Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn 

phòng thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định. 

- Bản sao có chứng hoặc bản chụp kèm theo 

bản chính quyết định cho phép thành lập 

văn phòng thừa phát lại để đối chiếu. 

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện quy định 

tại khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP. 

- Hồ sơ đăng ký hành nghề của Thừa phát 

lại theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

8 giờ Mẫu TP-TPL-18 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 44 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
8 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động văn 

phòng thừa phát 

lại 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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74. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008931.000.00.00.H40   

- Tổng thời gian thực hiện: 24 hoặc 56 giờ làm việc (trường hợp thay đổi trưởng văn phòng là 03 ngày, trường hợp khác 07 ngày) 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc Thời gian thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động văn phòng thừa phát lại theo mẫu 

do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định. 

- Giấy tờ chứng minh về việc thay đổi và 

bản chính giấy đăng ký hoạt động. 

 

-  2 giờ đối với trường hợp 

thay đổi trưởng phòng 

- 8 giờ đối với các trường 

hợp khác 

Mẫu TP-

TPL-20 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở 
Phó Giám 

đốc 
Chỉ đạo thực hiện 

-  2 giờ đối với trường hợp 

thay đổi trưởng phòng 

- 4 giờ đối với các trường 

hợp khác 

 

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng 

phòng 

- Chuyên 

viên 

Xem xét, thẩm định hồ sơ 

-  14 giờ đối với trường 

hợp thay đổi trưởng phòng 

- 28 giờ đối với các trường 

hợp khác 

 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt  4 giờ   

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 

-  2 giờ đối với trường hợp 

thay đổi trưởng phòng 

- 8 giờ đối với các trường 

hợp khác 

 

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

-  2 giờ đối với trường hợp 

thay đổi trưởng phòng 

- 4 giờ đối với các trường 

hợp khác 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Chuyên viên  
Trả kết quả TTHC 
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75. Thủ tục đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008933.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện:  56  giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

 

 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân 

loại theo quy định, quét (scan) và cập 

nhật vào phần mềm chuyển Sở Tư 

pháp. Hồ sơ gồm:  

 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn 

phòng thừa phát lại theo mẫu do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản 

chụp kèm theo bản chính quyết định 

cho phép chuyển đổi để đối chiếu. 

- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện 

bảo đảm hoạt động của văn phòng 

Thừa phát lại theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 26 của Nghị định 

08/2020/NĐ-CP. 

8 giờ 
Mẫu TP-TPL-

18 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 8 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động văn 

phòng thừa 

phát lại 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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76. Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập văn phòng thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008935. 000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động, giấy đề 

nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định. 

- Quyết định cho phép hợp nhất, quyết định 

cho phép sáp nhập 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn 

phòng thừa phát lại. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp 

kèm theo bản chính quyết định bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại của các thừa phát lại đang 

hành nghề tại văn phòng thừa phát lại để 

đối chiếu. 

8 giờ 
Mẫu TP-TPL-

18, 20 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 28 giờ  

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho trung tâm phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký 

hoạt động văn 

phòng thừa phát 

lại 
Bước 5 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
Chuyên viên  Trả kết quả TTHC 
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77. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng văn phòng Thừa phát lại 

- Mã số TTHC: 1.008937. 000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, phân loại 

theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào 

phần mềm chuyển Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:  

 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn 

phòng thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định. 

- Quyết định cho phép chuyển nhượng văn 

phòng thừa phát lại. 

- Giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ 

thuế đối với việc chuyển nhượng văn phòng 

thừa phát lại. 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn 

phòng thừa phát lại được chuyển nhượng 

(trong trường hợp thay đổi trụ sở). 

- Hồ sơ đăng ký hành nghề của các thừa 

phát lại theo quy định tại khoản 1 Điều 15 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

8 giờ Mẫu TP-TPL-20 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Phòng Bổ trợ tư 

pháp 

- Trưởng phòng 

- Chuyên viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 

 

28 giờ 
 

Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc  Ký, phê duyệt 8 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên 
- Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 

- Trả kết quả cho phòng BTTP 
4 giờ  

Bước 4 
Phòng Bổ trợ tư 

pháp 
Chuyên viên 

Lưu, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
4 giờ 

Giấy đăng ký hoạt 

động văn phòng 

thừa phát lại Bước 5 Trung tâm PVHCC Chuyên viên  Trả kết quả TTHC  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239393
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 II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP 

   Lĩnh vực Quốc tịch 

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 

- Mã số TTHC: 2.001895.000.00.00.H40 

- Tổng số thời gian thực hiện: 40 giờ 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biễu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu) kèm 

02 ảnh 4x6. 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy 

tờ có giá trị thay thế. 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc 

tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác 

định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha hoặc mẹ, 

ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có 

quốc tịch Việt Nam theo huyết thống; 

- Giấy tờ có liên quan khác làm căn cứ để tham khảo gồm: 

+ Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do các chế độ cũ 

cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 (bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) 

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà 

người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có 

gốc Việt Nam. 

+ Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong 

đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam. 

04 giờ   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6704
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+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt 

Nam (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực). 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Duyệt chuyển phòng chuyên môn 04 giờ   

Phòng 

HCTP 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm 

tra, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tài liệu có liên quan đến quốc 

tịch (nếu có), nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người 

đó có nguồn gốc Việt Nam thì báo cáo Lãnh đạo Sở cấp 

cho người đó Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (theo 

mẫu). 

- Trường hợp không có đủ cơ sở để xác định người yêu 

cầu là người gốc Việt Nam, thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông 

báo bằng văn bản cho người đó biết. 

28 giờ   

Bước 3 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 
Xem xét, giải quyết 

04 giờ 
  

Bước 4 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên viên Trả kết quả 
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2. Thủ tục Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

- Mã số TTHC: 1.005136.000.00.00.H40 

- Tổng số thời gian thực hiện: 160 giờ hoặc 440 giờ 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biễu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu) kèm 

02 ảnh 4x6. 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy 

tờ có giá trị thay thế. 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc 

tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác 

định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha hoặc mẹ, 

ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có 

quốc tịch Việt Nam theo huyết thống; 

- Giấy tờ có liên quan khác làm căn cứ để tham khảo gồm: 

+ Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do các chế độ cũ 

cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 (bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) 

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà 

người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có 

gốc Việt Nam. 

+ Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong 

đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt 

04 giờ   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7199
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Nam (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực). 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Duyệt chuyển phòng chuyên môn 04 giờ   

Phòng HCTP 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm 

tra, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tài liệu có liên quan đến quốc 

tịch (nếu có), nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người 

đó có nguồn gốc Việt Nam thì báo cáo Lãnh đạo Sở cấp 

cho người đó Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (theo 

mẫu). 

- Trường hợp không có đủ cơ sở để xác định người yêu 

cầu là người gốc Việt Nam, thì báo cáo Lãnh đạo Sở thông 

báo bằng văn bản cho người đó biết. 

28 giờ   

Bước 3 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Xem xét, giải quyết 04 giờ 
  

Bước 4 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Trả kết quả 
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Lĩnh vực Hộ tịch 

3. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

- Mã số TTHC: 2.000635.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với 

trường hợp người yêu cầu là cá nhân. 

- Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý 

do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích 

lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, 

cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 

quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 

chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với người ủy quyền. 

01 giờ   

Bước 2 
Phòng 

HCTP 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Xem xét hồ sơ, kiểm tra Sổ hộ tịch lưu trữ tại Sở, nếu còn 

lưu trữ thì lập bản sao trích lục hộ tịch 
03 giờ   

Bước 3 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Đối chiếu hồ sơ, thông tin trên bản sao trích lục 

- Đồng ý: ký và chuyển phòng chuyên môn. 

- Không đồng ý: chuyển phòng chuyên môn yêu cầu xử lý 

03 giờ   

Bước 4 
Phòng 

HCTP 
Chuyên viên 

Ghi vào Sổ cấp trích lục hộ tịch để theo dõi, quản lý 

- Trả kết quả ra Trung tâm Phục vụ hành chính công 
01 giờ   

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Chuyên viên Trả kết quả 
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      Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

4. Thủ tục Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

- Mã số TTHC: 2.002193.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ  

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại hồ sơ. 

Hồ sơ gồm: 

Yêu cầu xác định cơ quan giải quyết bồi thường của 

người yêu cầu bồi thường hoặc hồ sơ do các cơ quan 

không thống nhất được cơ quan giải quyết bồi 

thường chuyển sang. 

04 giờ   

Bước 2 

Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Duyệt chuyển phòng chuyên môn 04 giờ   

Phòng HCTP 
Lãnh đạo Phòng; 

Chuyên viên 
Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Sở 04 giờ   

Bước 3 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Tổ chức họp với các cơ quan có liên quan để xác 

định cơ quan giải quyết bồi thường và ban hành văn 

bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường. 

Khi xác định được cơ quan giải quyết bồi thường thì 

Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho cơ quan để thụ lý, giải 

quyết; 

28 giờ   
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5. Thủ tục phục hồi danh dự 

- Mã số TTHC: 2.002191.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ  

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý người 

thi hành công vụ 

gây thiệt hại 

Trường hợp chủ động phục hồi danh dự: 

+ Thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về 

việc Nhà nước chủ động tổ chức thực hiện phục hồi 

danh dự. 

+ Sau khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của 

người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 

và/hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo 

quy định tại Điều 56, Điều 58 và Điều 59 Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

Phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại: 

+ Người bị thiệt hại có văn bản yêu cầu bồi thường 

bao gồm nội dung yêu cầu phục hồi danh dự; 

+ Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính 

công khai và/hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công 

khai theo quy định tại Điều 56, Điều 58 và Điều 59 

Luật TNBTCNN năm 2017. 

120 giờ   
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6. Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

- Mã số TTHC: 2.002192.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 296 giờ, trong trường hợp phải bổ sung và xác minh hồ sơ thì tối đa không quá 768 giờ (đơn vị tính: 

giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/ kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy 

định. Hồ sơ gồm: 

+ Văn bản yêu cầu bồi thường;  

+ Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường 

hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không 

thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;  

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt 

hại;  

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu 

bồi thường (nếu có). 

04 giờ   

Bước 2 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

ngườithi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cử người giải quyết bồi thường 

32 giờ hoặc 

trong trường 

hợp phải bổ 

sung hồ sơ thì 

tối đa không quá 

112 giờ 

  

Bước 3 

Người được 

cử giải quyết 

yêu cầu bồi 

thường 

Người được cử 

giải uyết yêu 

cầu bồi thường 

Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại; 

- Xác minh thiệt hại; 

- Thương lượng việc bồi thường; 

256 giờ trong 

trường hợp phải 

xác minh hồ sơ 

thì tối đa không 

quá 648 giờ 
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Bước 4 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây 

thiệt hại 

Ra quyết định giải quyết bồi thường 04 giờ   

 

Lĩnh vực Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

7. Thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 

- Mã số TTHC: 2.000488.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày,  đối với hồ sơ công dân cư trú tại nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại hồ 

sơ. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo 

mẫu quy định. 

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ 

tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc 

tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

(Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản 

chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản 

chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực 

theo quy định của pháp luật). 

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền 

cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp số 1. 

0,5 ngày   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1493
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Bước 2 Phòng HCTP Lãnh đạo phòng 
Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ một cửa và giao việc 

cho các thành viên trong đơn vị.  
0,5 ngày  

Bước 3 Phòng HCTP Chuyên viên 

Chuyên viên kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ 

sơ. Nhập hồ sơ, in, scan công văn đề nghị Trung 

tâm LLTPQG tra cứu, xác minh. 

1  ngày  

Bước 4 

Trung tâm lý 

lịch Tư pháp 

quốc gia 

Cán bộ Trung tâm 
Xác minh nội dung phiếu lý lịch Tư pháp và trả 

lời kết quả xác minh cho Sở Tư pháp 

5 ngày, đối với 

hồ sơ công dân 

cư trú tại nhiều 

nơi hoặc có 

thời gian cư trú 

ở nước ngoài, 

người nước 

ngoài, trường 

hợp phải xác 

minh về điều 

kiện đương 

nhiên được xóa 

án tích thì thời 

hạn không quá 

10 ngày 

 

Bước 5 Phòng HCTP Chuyên viên 

Căn cứ kết quả trả lời của TT lý lịch Tư pháp 

quốc gia soạn thảo Phiếu LLTP và trình Lãnh 

đạo ký  

1 ngày  

Bước 6 Phòng HCTP Trưởng phòng Xem xét lại hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký phát hành  0,5 ngày  

Bước 7 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Kiểm tra hồ sơ, nếu đồng ý thì ký ban hành 

Phiếu, trường hợp không đồng ý thì chuyển trả 

lời Phòng chuyên môn 

0,5 ngày   

Bước  8 Phòng HTP Chuyên viên 
Lọc Phiếu, lưu hồ sơ vào kho và chuyển phiếu 

cho cán bộ một cửa trả kết quả cho công dân 
1 ngày   

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Trả kết quả     
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8. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

- Mã số TTHC: 2.001417.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày,  đối với hồ sơ công dân cư trú tại nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại hồ sơ. 

Hồ sơ gồm: 

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho 

cơ quan, tổ chức 

0,5 ngày 
05a/2013/TT-

LLTP 

Bước 2 Phòng HCTP 
Lãnh đạo 

phòng 

Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ một cửa và giao việc cho các 

thành viên trong đơn vị.  
0,5 ngày  

Bước 3 Phòng HCTP Chuyên viên 

Chuyên viên kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nhập 

hồ sơ, in, scan công văn đề nghị Trung tâm LLTPQG tra 

cứu, xác minh. 

1 ngày   

Bước 4 

Trung tâm lý 

lịch Tư pháp 

quốc gia 

Cán bộ Trung 

tâm 

Xác minh nội dung phiếu lý lịch Tư pháp và trả lời kết quả 

xác minh cho Sở Tư pháp 

5 ngày, đối 

với hồ sơ 

công dân cư 

trú tại nhiều 

nơi hoặc có 

thời gian cư 

trú ở nước 

ngoài, người 

nước ngoài, 

trường hợp 

phải xác 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4796
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minh về 

điều kiện 

đương nhiên 

được xóa án 

tích thì thời 

hạn không 

quá 10 ngày 

Bước 5 Phòng HCTP Chuyên viên 
Căn cứ kết quả trả lời của TT lý lịch Tư pháp quốc gia 

soạn thảo Phiếu LLTP và trình Lãnh đạo ký  
1 ngày  

Bước 6 Phòng HCTP 
Trưởng 

phòng 
Xem xét lại hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký phát hành  0,5 ngày  

Bước 7 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 
Kiểm tra hồ sơ, nếu đồng ý thì ký  ban hành Phiếu; trường 

hợp không đồng ý thì chuyển trả lại Phòng chuyên môn 
0,5 ngày   

Bước  8 Phòng HCTP Chuyên viên 
Lọc Phiếu, lưu hồ sơ vào kho và chuyển phiếu cho cán bộ 

một cửa trả kết quả cho công dân 
1 ngày   

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Trả kết quả 
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9. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam) 

- Mã số TTHC: 2.000505.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày,  đối với hồ sơ công dân cư trú tại nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại hồ sơ. 

Hồ sơ gồm: 

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho 

cơ quan tiến hành tố tụng 

0,5 ngày 
05b/2013/TT-

LLTP 

Bước 2 Phòng HCTP 
Lãnh đạo 

phòng 

Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ một cửa và giao việc cho các 

thành viên trong đơn vị.  
0,5  ngày 

 

Bước 3 Phòng HCTP Chuyên viên 

Chuyên viên kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Nhập 

hồ sơ, in, scan công văn đề nghị Trung tâm LLTPQG tra 

cứu, xác minh. 

1  ngày   

Bước 4 

Trung tâm lý 

lịch Tư pháp 

quốc gia 

Cán bộ Trung 

tâm 

Xác minh nội dung phiếu lý lịch Tư pháp và trả lời kết quả 

xác minh cho Sở Tư pháp 

5 ngày, đối 

với hồ sơ 

công dân cư 

trú tại nhiều 

nơi hoặc có 

thời gian cư 

trú ở nước 

ngoài, người 

nước ngoài, 

trường hợp 

phải xác 

minh về 

điều kiện 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1538
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đương nhiên 

được xóa án 

tích thì thời 

hạn không 

quá 10 ngày 

Bước 5 Phòng HCTP Chuyên viên 
Căn cứ kết quả trả lời của TT lý lịch Tư pháp quốc gia 

soạn thảo Phiếu LLTP và trình Lãnh đạo ký  
1 ngày 

 

Bước 6 Phòng HCTP 
Trưởng 

phòng 
Xem xét lại hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký phát hành  0,5 ngày  

Bước 7 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 
Kiểm tra hồ sơ, nếu đồng ý thì ký  ban hành Phiếu; trường 

hợp không đồng ý thì chuyển trả lại Phòng chuyên môn 
0,5 ngày   

Bước 8 Phòng HCTP Chuyên viên 
Lọc Phiếu, lưu hồ sơ vào kho và chuyển phiếu cho cán bộ 

một cửa trả kết quả cho công dân 
1 ngày   

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên Trả kết quả    
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LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 

10. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 

- Mã số TTHC: 2.000908.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản 

sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

còn giá trị sử dụng. 

+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua 

bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy 

chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, 

phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ 

quan, tổ chức cấp bản sao. 

+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, 

người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp 

bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người 

thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp 

người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan 

hệ với người được cấp bản chính. 

02 giờ   

Bước 2 Trụ sở cơ quan 

Lãnh đạo cơ 

quan; Chuyên 

viên 

Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc căn cứ vào sổ gốc để cấp 

bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo 

đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. 

+ Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc 

không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ 

quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản cho người yêu cầu. 

06 giờ   

Bước 3 
Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 
Chuyên viên Trả kết quả     
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   C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

I. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 

1. Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với 

đất) 

- Mã số TTHC: 1.004583.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

a) Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

b) Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công 

chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định 

(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

c) Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một 

trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 

97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận); 

d) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai không phải là nhà ở, thì nộp thêm các giấy 

tờ sau: 

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin 

phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản 

sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế 

chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các 

loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của 

dự án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây 

04 giờ   
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dựng công trình (01 bản sao không có chứng thực); 

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin 

phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản 

sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế 

chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các 

loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn 

liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản 

sao không có chứng thực); 

đ) Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa 

người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về 

việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế 

chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không 

đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao 

không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 

e) Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:   

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng 

không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo 

đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều 

khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào 

một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín 

dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào 

một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, 
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nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 

hình thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng 

thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp 

các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 

của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

 - Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi 

nhánh 

 - Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     
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2. Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 
- Mã TTHC: 1.004550.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

a) Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, 

nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án của chủ 

đầu tư, hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, 

chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là 

người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để 

đối chiếu); 

- Bản chính Giấy chứng nhận hoặc bản chính Quyết định giao 

đất, cho thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư; 

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin 

phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo 

quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không 

có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có 

công chứng, chứng thực; 

- Một trong các loại Bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật 

về xây dựng thể hiện được mặt bằng công trình của dự án hoặc 

mặt bằng của công trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở (01 bản sao không có chứng thực). 

b) Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương 

04 giờ   
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lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành 

trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, 

chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là 

người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để 

đối chiếu); 

- Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ 

đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán nhà ở thì, phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp 

đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà 

ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

c) Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời 

với nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đăng ký thế chấp nhà 

ở hình thành trong tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia 

đình xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, hồ 

sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, 

chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại 

giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai 

(gọi chung là Giấy chứng nhận); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là 

người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để 
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đối chiếu); 

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không 

phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp 

đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá 

nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 

01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ  ký và 

con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay 

vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực); 

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin 

phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có 

công chứng, chứng thực (01 bản sao không có chứng thực). 

* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình 

thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là người 

sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ quy định 

tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định số 

102/2017/NĐ-CP. 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

 - Lãnh đạo 

văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh. 

 - Chuyên 

viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ 

hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     
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3. Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng 

nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 

- Mã số TTHC: 1.003862.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc Bộ 

phận Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

a) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là 

nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng 

nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ 

gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, 

chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các 

loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật 

đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu); 

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng 

không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo 

đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều 

khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một 

trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

04 giờ   
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(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác 

nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá 

nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh 

vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

b) Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là 

nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng 

nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, 

chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu); 

- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng 

không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo 

đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều 

khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một 

trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác 

nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá 

nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh 

vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

* Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình 
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thành trong tương lai mà bên thế chấp không đồng thời là 

người sử dụng đất thì người yêu cầu đăng ký nộp các giấy tờ 

quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 39 của Nghị định 

số 102/2017/NĐ-CP. 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất đai; 

chi nhánh 

 - Lãnh đạo 

văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi 

nhánh 

 - Chuyên 

viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ 

hoặc 

không quá 

20 giờ 

 

Bước 3 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc Bộ 

phận Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả   
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4. Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 

- Mã số TTHC: 1 003688.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc Bộ 

phận Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính); 

- Hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở 

hữu hoặc hợp đồng mua bán tài sản kèm văn bản về bảo lưu 

quyền sở hữu có công chứng, chứng thực trong trường hợp 

pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực); 

- Bản chính Giấy chứng nhận; 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu). 

04 giờ 

 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất đai; 

chi nhánh 

 - Lãnh đạo 

văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh. 

 - Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ 

hoặc 

không 

quá 20 

giờ 

 

Bước 3 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc Bộ 

phận Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả   
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5. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 

- Mã số TTHC: 1.003625.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

a) Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài 

sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 

gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính); 

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp (trừ trường 

hợp đăng ký thay đổi đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai đã hình thành quy 

định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) 

hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài sản có 

điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ 

sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay 

đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của các bên 

(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) hoặc văn bản 

khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 

bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực 

kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội 

dung biện pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền; 

Trường hợp thay đổi bên thế chấp, bên nhận thế chấp do tổ 

chức lại pháp nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền 

yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của 

pháp luật thì khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế 

04 giờ   
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chấp đã đăng ký, người yêu cầu đăng ký nộp quyết định, văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức lại pháp 

nhân, hợp đồng hoặc văn bản khác chứng minh cho việc 

mua, bán nợ, chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa 

vụ theo hình thức được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 

của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP để thay thế cho hợp đồng 

sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. 

- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký 

biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng 

nhận; 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu). 

- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm 

đã đăng ký mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước 

đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối 

tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp 

bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp 

các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín 

dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử 

dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực); Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức 

tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào 

một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

- Trường hợp trong nhiều hợp đồng thế chấp có cùng một 

bên nhận thế chấp mà có sự thay đổi thông tin của nhận bên 

thế chấp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp do tổ chức lại pháp 

nhân, mua, bán nợ hoặc chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển 

giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật thì 

cùng các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 43 của Nghị định 
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số 102/2017/NĐ-CP, người yêu cầu đăng ký nộp một (01) 

bản Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký để đăng ký 

thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó.  

b) Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên ghi trên Giấy 

chứng nhận đã cấp, thì việc thực hiện đăng ký thay đổi nội 

dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký được thực hiện đồng 

thời với thủ tục chỉnh lý biến động đất đai (thay đổi tên 

người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên 

Giấy chứng nhận). 

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi tên của bên 

bảo đảm trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất hoặc tên của bên nhận bảo đảm trong 

trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu trên 

Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện thủ 

tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm. Trong 

trường hợp này, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng 

ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi. 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

- Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi nhánh 

- Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ 

hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     
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      6. Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi 

của cơ quan đăng ký 

- Mã số TTHC: 1.003046.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính); 

- Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản 

chính); 

- Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung 

chứng nhận có sai sót; 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu); 

04 giờ   

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

 - Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi 

nhánh 

 - Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     
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7. Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Mã số TTHC: 2.000801000.00.00.H40. 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài 

sản thế chấp (01 bản chính); 

- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không 

có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu); 

- Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài 

sản bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm 

trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc 

đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện 

pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không 

phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp 

đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay 

vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của 

tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử 

dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực). 

04 giờ   
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Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

- Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi nhánh 

- Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ 

hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả 
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8. Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 

- Mã số TTHC: 1.001696.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

a) Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát 

sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà 

ở hình thành trong tương lai, hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính); 

- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản 

phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 

bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) 

hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (01 

bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi 

nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp 

quyền tài sản cấp, nếu có (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu). 

b) Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát 

sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà 

ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành 

(đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng), hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính); 

- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản 

phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 

04 giờ   
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bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) 

hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (01 

bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản 

chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi 

nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp 

quyền tài sản cấp, nếu có (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực theo 

quy định của pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực); 

- Giấy chứng nhận (đã có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở). 

c) Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh 

từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với 

đất không phải là nhà ở mà có yêu cầu chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất do tài sản đã hình 

thành, nghiệm thu và được chứng nhận quyền sở hữu thì 

việc chuyển tiếp đăng ký được thực hiện như việc chuyển 

tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng 

mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 46, Điều 49 của Nghị 

định số 102/2017/NĐ-CP và Điều này. 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

- Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi nhánh 

- Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ hoặc 

không quá 

20 giờ 
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Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     

9. Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Mã số TTHC: 1.000655.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

a) Hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính); 

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên 

nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có 

chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác 

nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 

01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối 

chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có 

chữ ký của bên bảo đảm; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện 

pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận; 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu). 

04 giờ   
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- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ 

sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong 

các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải 

nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây 

thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ 

đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều 

khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào 

một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín 

dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào 

một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 

b) Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (cơ quan thi 

hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, 

xử lý xong tài sản bảo đảm), hồ sơ gồm: 

- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính); 

- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện 

pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận; 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 

ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm 

bản chính để đối chiếu); 

- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ 

sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong 

các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải 

nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì người 

yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó. 

- Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ 

quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao 

không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu). 
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c) Trường hợp xóa đăng ký theo quy định tại các điểm d, đ 

và e khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP 

thì tùy từng trường hợp cụ thể, người yêu cầu đăng ký nộp 

các loại giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 của 

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và một trong các giấy tờ 

sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 

01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối 

chiếu) để thay thế cho giấy tờ quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 47 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP: 

- Văn bản giải chấp; văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp; 

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý 

xong toàn bộ tài sản thế chấp; 

- Căn cứ chứng minh việc tài sản bị tiêu hủy, bị tổn thất 

toàn bộ hoặc quyết định phá dỡ, tịch thu tài sản có hiệu lực 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài 

đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp thế chấp, 

tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu. 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai; chi nhánh 

- Lãnh đạo văn 

phòng Đăng ký 

đất đai; chi nhánh 

- Chuyên viên 

Phê duyệt, chỉ đạo, giải quyết yêu cầu 

04 giờ hoặc 

không quá 

20 giờ 

  

Bước 3 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

hoặc Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện, cấp xã 

Chuyên viên Trả kết quả     
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II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 

1. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Mã số TTHC: 2.000815.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề 

công chứng 

Công chứng viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản 

sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu 

chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức 

tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ 

trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để 

chụp. 

02 giờ   

Bước 2 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu 

với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản 

chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản 

chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để 

chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ hoặc 

theo thỏa 

thuận 

  

Bước 3 Trả kết quả     
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2. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

- Mã số TTHC: 2.000843.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề 

công chứng 

Công chứng viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản 

sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu 

chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức 

tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ 

trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để 

chụp. 

02 giờ   

Bước 2 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu 

với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản 

chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản 

chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để 

chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ hoặc 

theo thỏa 

thuận 

  

Bước 3 Trả kết quả     
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3. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

- Mã số TTHC: 2.000884.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề 

công chứng 

Công chứng viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

 + Giấy tờ, văn bản mà mình sẽyêu cầu chứng thực chữ ký. 

Trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng 

tiếng nước ngoài, nếu người thực hiện chứng thực không 

hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì có quyền yêu cầu 

người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng 

Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó (bản dịch không cần 

công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, người yêu 

cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản 

dịch). 

+ Yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký/điểm chỉ trước 

mặt 

02 giờ   

Bước 2 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu 

chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định, tại thời 

điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, 

nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc 

chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng 

thực chữ ký thì  thực hiện chứng thực. 

06 giờ   

Bước 3 Trả kết quả     

 



153 
 

 
 

III. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG 

1. Cấp bản sao văn bản công chứng 

- Mã số TTHC: 2.000818.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: Không quy định. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, cơ quan, 

tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công 

chứng đang lưu trữ bản chính văn bản 

công chứng cấp bản sao văn bản công 

chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành 

nghề công chứng đó. 

- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

  

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Rà soát hồ sơ, kiểm tra và ký bản sao. 

  

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 

 Bản sao văn 

bản công 

chứng . 
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2. Nhận lưu giữ di chúc 

- Mã số TTHC: 1.001834.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: Không quy định 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Tiếp nhận hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy đề nghị nhận lưu giữ di chúc 

+ Bản di chúc (bản chính) 

  

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Soạn thảo văn bản lưu giữ di chúc 

  

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Ký và niêm phong bản di chúc 

  

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 

 Văn bản nhận lưu 

giữ di chúc 
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3. Thủ tục Công chứng hợp đồng uỷ quyền 

- Mã số TTHC: 1.001856.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý 

của các giấy tờ và báo cáo Công chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Dự thảo hợp đồng ủy quyền (nếu có); 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu 

công chứng; 

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 

sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 

luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 

phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong 

trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản đó; 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp 

đồng mà pháp luật quy định phải có. 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản 

đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản 

chính và không phải chứng thực. Khi nộp bản 

sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

3 giờ 

 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Soạn thảo Hợp đồng uỷ quyền, hướng dẫn các 

bên đọc và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng 
5 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng nhận Hợp 

đồng uỷ quyền. 

6 giờ, trường hợp 

phức tạp không 

quá 70 giờ 

Văn bản công 

chứng Hợp 

đồng uỷ 

quyền. Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho người yêu 

cầu. 
2 giờ 
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4. Thủ tục Công chứng Văn bản từ chối nhận di sản 

- Mã số TTHC: 1.001876.000.00.00.H40. 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính pháp 

lý của các giấy tờ và báo cáo Công chứng 

viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng 

minh người để lại di sản đã chết. 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế 

được pháp luật quy định đối với tài sản mà 

pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp 

đồng liên quan đến tài sản đó - là di sản của 

người chết để lại; 

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản (nếu 

có); 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân; 

+ Bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế 

theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ 

giữa người để lại di sản và người yêu cầu 

công chứng theo pháp luật về thừa kế; 

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để 

lại di sản và người được hưởng di sản theo 

quy định của pháp luật về thừa kế; 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản 

3 giờ 
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đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng 

phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản 

chính và không phải có chứng thực. Khi nộp 

bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối 

chiếu. 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 
Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Soạn thảo Văn bản từ chối nhận di sản, hướng 

dẫn người yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ vào 

Văn bản. 

3 giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng nhận 

Văn bản từ chối nhận di sản. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho người 

yêu cầu. 
2 giờ 

Văn bản công 

chứng Văn bản từ 

chối nhận di sản. 
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5. Thủ tục Công chứng Văn bản khai nhận di sản 

- Mã số TTHC: 2.000831.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính pháp 

lý của các giấy tờ và báo cáo Công chứng 

viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Dự thảo văn bản khai nhận di sản (nếu có); 

+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng 

minh người để lại di sản đã chết 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế 

được pháp luật quy định đối với tài sản mà 

pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp di 

chúc liên quan đến tài sản đó; 

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để 

lại di sản và người được hưởng di sản theo 

quy định của pháp luật về thừa kế. 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh 

máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có 

nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và 

không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì 

phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

3 giờ 
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Bước 2 
Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 
Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 
Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Soạn thảo Văn bản khai nhận di sản, hướng 

dẫn người yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ vào 

Văn bản. 

3 giờ 

 

Bước 4 
Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng nhận 

Văn bản khai nhận di sản. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 
Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho người 

yêu cầu. 
2 giờ 

Văn bản công 

chứng Văn bản 

khai nhận di sản. 
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6. Thủ tục Công chứng Văn bản thoả thuận phân chia di sản 

- Mã số TTHC: 2.001039.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính 

pháp lý của các giấy tờ và báo cáo Công 

chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia 

di sản (nếu có); 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân; 

+ Trường hợp di sản là quyền sử dụng 

đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu 

cầu công chứng phải có giấy tờ chứng 

minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản của người để lại di sản đó; 

+ Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì 

trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có 

giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người 

để lại di sản và người được hưởng di sản 

theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

+ Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong 

hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản 

sao di chúc; 

3 giờ 
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+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến 

văn bản thỏa thuận mà pháp luật quy định 

phải có.  

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in 

hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 

chính xác như bản chính và không phải 

chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất 

trình bản chính để đối chiếu. 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

Soạn thảo Văn bản thoả thuận phân chia 

di sản, hướng dẫn người yêu cầu đọc và 

ký, điểm chỉ vào Văn bản. 

3 giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng 

nhận Văn bản thoả thuận phân chia di 

sản. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 
2 giờ 

Văn bản công 

chứng Văn bản 

thoả thuận phân 

chia di sản. 
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7. Thủ tục Công chứng di chúc 

- Mã số TTHC: 2.001048.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính 

pháp lý của các giấy tờ và báo cáo Công 

chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Dự thảo di chúc (nếu có); 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế được pháp luật quy định đối với 

tài sản mà pháp luật quy định phải đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong 

trường hợp di chúc liên quan đến tài sản 

đó; 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến 

di chúc mà pháp luật quy định phải có. 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in 

hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 

chính xác như bản chính và không phải 

chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất 

trình bản chính để đối chiếu. 

3 giờ  

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Chỉ đạo thực hiện. 

2 giờ  

Bước 3 Các tổ chức Công chứng viên Soạn thảo Văn bản Di chúc, hướng dẫn 3 giờ  



163 
 

 
 

hành nghề công 

chứng 

người yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ vào 

Văn bản. 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Công chứng viên kiểm tra và ký chứng 

nhận Di chúc 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 
Văn bản Di chúc 

được công chứng. 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 

2 giờ 

 

8. Thủ tục Công chứng Hợp đồng thế chấp bất động sản 

- Mã số TTHC: 2.001069.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính pháp 

lý của các giấy tờ và báo cáo Công chứng 

viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu 

công chứng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế 

được pháp luật quy định đối với tài sản mà 

pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp 

3 giờ 
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đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; 

+ Dự thảo hợp đồng thế chấp bất động sản 

(nếu có); 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp 

đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải 

có; 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc 

bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác 

như bản chính và không phải chứng thực. Khi 

nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để 

đối chiếu. 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 
Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Soạn thảo Hợp đồng thế chấp bất động sản, 

hướng dẫn người yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ 

vào Văn bản. 

3 giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng nhận 

Hợp đồng thế chấp bất động sản. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng 

viên 

Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho người 

yêu cầu. 
2 giờ 

Hợp đồng thế 

chấp bất động sản 

được công chứng. 
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9. Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch. 

- Mã số TTHC: 2.001074.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính 

pháp lý của các giấy tờ và báo cáo Công 

chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng, 

giao dịch (nếu có); 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế được pháp luật quy định đối với 

tài sản mà pháp luật quy định phải đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong 

trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản đó; 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến 

hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy 

định phải có. 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in 

hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 

chính xác như bản chính và không phải 

chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất 

trình bản chính để đối chiếu. 

3 giờ 
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Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

Soạn thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung, huỷ 

bỏ hợp đồng, giao dịch, hướng dẫn người 

yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ vào Văn bản. 

3 giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng 

nhận Văn bản sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ 

hợp đồng, giao dịch,. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 
2 giờ 

Văn bản sửa đổi, 

bổ sung, huỷ bỏ 

hợp đồng, giao 

dịch, được công 

chứng. 

 

10. Thủ tục Công chứng Hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng. 

- Mã số TTHC: 1.003023.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính 

pháp lý của các giấy tờ và báo cáo Công 

chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu 

cầu công chứng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở 

3 giờ 
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hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ 

thay thế được pháp luật quy định đối với 

tài sản mà pháp luật quy định phải đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong 

trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản đó; 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến 

hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy 

định phải có. 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in 

hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 

chính xác như bản chính và không phải 

chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất 

trình bản chính để đối chiếu. 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Soạn thảo văn bản theo yêu cầu 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Hướng dẫn người yêu cầu đọc và ký, 

điểm chỉ vào Văn bản. 
3 giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Công chứng viên kiểm tra và ký chứng 

nhận Hợp đồng, giao dịch. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 
2 giờ 

Hợp đồng, giao 

dịch được công 

chứng. 
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11. Thủ tục Công chứng Hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn. 

- Mã số TTHC: 1.003049.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công 

chứng viên 

- Nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý của 

các giấy tờ và báo cáo Công chứng viên. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng; 

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công 

chứng; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 

sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 

luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 

phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong 

trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài 

sản đó; 

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, 

giao dịch mà pháp luật quy định phải có; 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

+ Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản 

đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản 

chính và không phải chứng thực. Khi nộp bản sao 

thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

3 giờ 

 

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công 

chứng viên 
Chỉ đạo thực hiện. 2 giờ 

 

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công 

chứng viên 

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch, hướng dẫn người 

yêu cầu đọc và ký, điểm chỉ vào Văn bản. 
3 giờ 
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Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công 

chứng viên 

Công chứng viên kiểm tra và ký chứng nhận hợp 

đồng, giao dịch,. 

6 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

Hợp đồng, 

giao dịch, 

được công 

chứng. 
Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công 

chứng viên 

Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho người yêu 

cầu. 
2 giờ 

 

12. Thủ tục Công chứng bản dịch. 

- Mã số TTHC: 1.003088.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ làm việc (02 ngày). Trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 

- Tiếp nhận hồ sơ, báo cáo Công chứng 

viên. 

- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

3 giờ  

Bước 2 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Chỉ đạo thực hiện, chuyển công tác viên 

dịch thuật. 
2 giờ  

Bước 3 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên Dịch thuật văn bản, giấy tờ. 

7 giờ, trường 

hợp phức tạp 

không quá 70 

giờ 

 

Bước 4 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Công chứng viên kiểm tra và ký chứng 

nhận Bản dịch. 
2 giờ  

Bước 5 

Các tổ chức 

hành nghề công 

chứng 

Công chứng viên 
Đóng dấu, thu phí và trả kết quả cho 

người yêu cầu. 
2 giờ 

Văn bản, giầy tờ 

được dịch và công 

chứng . 
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IV. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 2.000829.000.00.00.H40 

-Thời gian thực hiện: Thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định  

 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

 

 

 

 

 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị trợ giúp pháp lý theo mẫu 

ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2018/TT-BTP (Mẫu số 02-TP-TGPL). 

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được 

TGPL. 

- Các giấy tờ tài liệu liên quan đến vụ việc 

TGPL. 

 

 

 

 

 

Thực hiện ngay 

sau khi đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn đề nghị 

TGPL 

 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ 

 Vụ việc 

được thụ lý 
 

Bước 3 

 

 

 

Trả lời người có yêu cầu TGPL 
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2. Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý 

- Mã số TTHC: 2.001680.000.00.00.H40 

- Thời gian thực hiện: Thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 

 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu 

ban hành kèm theo Thông tư số 

12/2018/TT-BTP (Mẫu số 05- TPTGPL). 

 

 

 

Thực hiện ngay 

sau khi nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định 

 

 

 

Đơn rút yêu 

cầu TGPL 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo TT Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 
 

Bộ phận chuyên 

môn 
Trợ giúp viên 

Xem xét, trả lời bằng văn bản về việc 

không tiếp tục thực hiện vụ việc. 

Lãnh đạo TT Giám đốc Ký, phê duyệt  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên - Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 
 

Bước 4 
Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Trả kết quả cho người được TGPL 

 Văn bản trả 

lời về việc 

không tiếp 

tục thực hiện 

vụ việc 
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3. Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư 

- Mã số TTHC: 2.000977.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

-Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp 

đồng thực hiện TGPL; 

- Bản sao thẻ luật sư; 

- Bản giới thiệu về quá trình hành nghề 

của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, 

kinh nghiệm tham gia TGPL; 

- Các tài liệu khác theo thông báo lựa 

chọn luật sư. 

 

 

 

16 giờ 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Trung tâm 
Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 8giờ 

 

Tổ đánh giá 
Phó giám đốc 

Trợ giúp viên 
Xem xét, thẩm định hồ sơ 72 giờ 

 

Lãnh đạo 

Trung tâm 
Giám đốc Ký, phê duyệt 8 giờ 

 

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 8 giờ 

 

Bước 4 
Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Trả kết quả 8 giờ 

Hợp đồng thực 

hiện TGPL 
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4. Thủ tục giải quyết khiếu nại về TGPL 

- Mã số TTHC:2.000592.000.00.00.H40. 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

 

Bước 1 

 

Bộ phận tiếp 

nhận 

Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn khiếu nại theo mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP (Mẫu 

số 03- TP-TGPL). 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc 

khiếu nại. 

4giờ Đơn khiếu nại 

 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Trung tâm 
Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Bộ phận 

chuyên môn 
Trợ giúp viên 

Xem xét, trả lời bằng văn bản về việc 

khiếu nại. 
8 giờ  

Lãnh đạo 

Trung tâm 

 

Giám đốc Ký, phê duyệt 2 giờ  

Bước 3 
Bộ phận văn 

thư 
Chuyên viên Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 2 giờ  

Bước 4 

 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Trả kết quả 4 giờ Văn bản trả lời 
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5. Thủ tục thay đổi người thực hiện TGPL 

- Mã số TTHC: 2.001687.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện 

trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP (Mẫu 

số 04- TP-TGPL). 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu 

thay đổi. 

 

 

 

4giờ 

 

Đơn đề nghị 

thay đổi người 

thực hiện TGPL 

 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Trung 

tâm 
Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Bộ phận chuyên 

môn 
Trợ giúp viên 

Xem xét, trả lời bằng văn bản về việc đề 

nghị thay đổi người thực hiện TGPL. 
4 giờ  

Lãnh đạo trung 

tâm 
Giám đốc Ký, phê duyệt 4 giờ  

Bước 3 Bộ phận văn thư Chuyên viên Cấp số, đóng dấu, lưu văn thư 4 giờ  

Bước 4 

 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Trả kết quả 4 giờ Văn bản trả lời 
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6. Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên TGPL 

- Mã số TTHC: 2.000587.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị làm cộng tác viên TGPL 

theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-10). 

- Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ 

hưu theo quy định. 

- Sơ yếu lý lịch, ảnh cỡ 2x3. 

4giờ Đơn đề nghị 

 

Bước 2 

Lãnh đạo Trung 

tâm 
Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Bộ phận chuyên 

môn 
Trợ giúp viên Xem xét, thẩm định, lựa chọn hồ sơ 24 giờ  

Lãnh đạo Trung 

tâm 
Giám đốc Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 16 giờ  

Bước 3 

 

Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Nhận và trả kết quả 8 giờ 

Quyết định cấp 

thẻ Cộng tác 

viênTGPL 
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7. Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL 

- Mã số TTHC: 2.000518.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 56 giờ làm việc 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên 

Nhận hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên 

TGPL theo mẫu ban hành kèm theo 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-

TGPL-11). 

- Sơ yếu lý lịch, ảnh cỡ 2x3 

4giờ Đơn đề nghị 

Bước 2 

Lãnh đạo Trung 

tâm 
Giám đốc Chỉ đạo thực hiện 4 giờ  

Bộ phận chuyên 

môn 
Trợ giúp viên 

Kiểm tra danh sách Cộng tác viên đã 

được cấp thẻ 
24 giờ  

Lãnh đạo Trung 

tâm 
Giám đốc Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 16 giờ  

Bước 3 
Bộ phận tiếp 

nhận 
Trợ giúp viên Nhận và trả kết quả 8 giờ 

Quyết định cấp 

lại thẻ Cộng 

tác viên TGPL 
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   D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000528.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu 

- Giấy chứng sinh 

Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm 

chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người làm 

chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. 

Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc 

giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về 

việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu có) 

- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì 

phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch 

cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì 

văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.  
01 giờ   
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Nếu Chủ tịch UBND cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin khai sinh trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch 

và Sổ đăng ký khai sinh 

- In Giấy khai sinh, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký. 

04 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND 

huyện 

Ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh 01 giờ   

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 
  - Hướng dẫn người đi khai sinh ký vào Sổ đăng ký khai sinh 

  - Trả kết quả 
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2. Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000806.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ 

gồm: 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, 

nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết 

hôn 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc 

nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc 

bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi 

của mình 

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do 

cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận 

hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp 

nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng 

giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có 

đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó. 

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của 

người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. 

Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời 

hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế có giá 

trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp. 

- Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải 

nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất trình 

bản chính hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu trong trường hợp 

trực tiếp nộp hồ sơ. 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú 

trong nước (trong giai đoạn chuyển tiếp). 

04 giờ   
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- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc 

đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích 

lục ghi chú ly hôn); 

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ 

trong lực lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản 

lý xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không trái với quy 

định của ngành đó; 

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, 

lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện 

lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp. 

Bước 2 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh 

(nếu thấy cần thiết). 

- Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy 

định của Luật hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối 

đăng ký kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 

80 giờ 

 

Bước 3 Phòng Tư pháp 
Chuyên 

viên 

Nếu Chủ tịch UBND cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin đăng ký kết hôn trên Hệ thống thông tin quản lý 

hộ tịch và Sổ đăng ký kết hôn. 

- In 02 bản Giấy chứng nhận kết hôn, trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện ký. 

12 giờ 

 

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Nếu đồng ý giải quyết thì Lãnh đạo UBND cấp huyện ký 02 bản 

chính Giấy chứng nhận kết hôn 
08 giờ 

 

Bước 5 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên 

nam, nữ. 

Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, 

nếu các bên tự nguyện kết hôn thì  ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ 

cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. 

16 giờ 
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3. Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.001766.000.00.00.H40 

- Tổng số thời gian thực hiện: 08 giờ. Trường hợp phải xác minh thì không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu; 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc 

xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký 

khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay 

thế Giấy báo tử. 

- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người 

có trách nhiệm đăng ký khai tử ủy quyền cho người khác thực hiện việc 

đăng ký khai tử mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, 

chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 

phải chứng thực.  

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

02 giờ. 

Trường 

hợp cần 

xác minh 

thì 16 giờ 
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 

Chuyên 

viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ đăng 

ký khai tử. 

- In trích lục khai tử và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký. 

02 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu 

02 giờ. 

Trường 

hợp cần 

xác minh 

thì 04 giờ 

  

Bước 5 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

  - Hướng dẫn người đi đăng ký khai tử ký vào Sổ đăng ký khai tử 

  - Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo, 

kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân. 
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4. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000779. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND 

cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu. 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc 

quan hệ mẹ, con gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có 

thẩm quyền xác nhận quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - con. 

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, 

băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan 

hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung 

của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với 

người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước 

ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc xuất 

trình bản chính hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nếu trực tiếp nộp 

hồ sơ.  

04 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

 Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, 

con tại trụ sở UBND cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng 

thời gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú của người được 

nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở 

UBND cấp xã 

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, Phòng 

Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

80 giờ   
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ đăng ký 

nhận cha, mẹ, con 

- In trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện ký 

12 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

 Ký Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cấp cho người có yêu cầu 08 giờ   

Bước 5 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND 

cấp 

huyện 

Chuyên viên 
Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, cùng ký vào Sổ. 

- Trả kết quả. 
08 giờ   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

 
 

5. Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.001695.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu; 

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu. 

- Giấy chứng sinh. 

+ Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người 

làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có văn bản của người 

làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. 

+ Trường hợp trẻ em sinh ra tại nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh 

hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác 

nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con 

nếu có; 

- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì 

phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch 

cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì 

văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con. 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con 

hoặc quan hệ mẹ, con gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có 

thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, 

quan hệ mẹ con. 

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim 

ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha 

04 giờ   
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con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em 

là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, 

mẹ làm chứng. 

- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với 

người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người 

nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ 

chiếu để chứng minh về nhân thân.  

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, 

mẹ, con tại trụ sở UBND cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, 

đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú của 

người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày 

liên tục tại trụ sở UBND cấp xã. 

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, 

thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

80 giờ   

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ 

đăng ký nhận cha, mẹ, con 

- In trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện ký 

12 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích 

lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cấp cho người có 

yêu cầu. 

12 giờ   

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt, cùng ký vào Sổ 

đăng ký khai sinh. 

- Trả kết quả 

12 giờ   
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6. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 1.001669.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ đối với việc đăng ký giám hộ cử, 24 giờ đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên (đơn vị tính: 

giờ làm việc) 

      

Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu. 

- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự đối với 

trường hợp đăng ký giám hộ cử; giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ 

đương nhiên theo quy định của Bộ luật dân sự đối với trường hợp đăng 

ký giám hộ đương nhiên; trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện 

làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử 

một người làm giám hộ đương nhiên. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện đăng ký giám hộ. Trường hợp người được ủy quyền là 

ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 

thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải 

có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

28 giờ đối 

với việc 

đăng ký 

giám hộ 

cử, 12 giờ 

đối với 

việc đăng 

ký giám hộ 

đương 

nhiên 
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ đăng 

ký giám hộ. 

- In trích lục đăng ký giám hộ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

06 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

  Ký Trích lục đăng ký giám hộ cho người có yêu cầu 04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 
  - Hướng dẫn người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ. 

  - Trả kết quả  
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7. Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000756. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu. 

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 

ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, 

nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì Phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
04 giờ   

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ đăng 

ký chấm dứt giám hộ. 

- In trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ và trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện ký. 

06 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký cấp 

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ cho người có yêu cầu. 
04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 
  - Hướng dẫn người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ. 

  - Trả kết quả 
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8. Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

- Mã số TTHC: 2.000748.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ đối với bổ sung hộ tịch; 24 giờ hoặc không quá 48 giờ đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 

định lại dân tộc (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 

dân tộc theo mẫu. 

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, 

mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản 

ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ 

chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp 

luật có liên quan, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

02 giờ (bổ 

sung hộ 

tịch); 16 giờ 

hoặc không 

quá 40 giờ 

đối với việc 

còn lại 
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ 

đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

- In trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

04 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc 

tương ứng cấp cho người có yêu cầu 
02 giờ   

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 
  - Hướng dẫn người đi đăng ký ký vào Sổ. 

  - Trả kết quả 
    

 

 

 

9. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.002189. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 96 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ 

gồm: 

- Tờ khai ghi chú kết hôn theo mẫu; 

- Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp; 

- Bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên nam, nữ, nếu gửi hồ sơ qua 

hệ thống bưu chính; 

04 giờ   
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- Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi 

vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú 

ly hôn). 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 

người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 

chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với 

người ủy quyền. 

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện, không thuộc trường 

hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 

16 giờ   

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 

Chuyên 

viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ 

đăng ký kết hôn. 

- In trích lục ghi chú kết hôn và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

68 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

Trích lục ghi chú kết hôn cấp cho người yêu cầu 
08 giờ   

Bước 5 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả     

 

       

 

 

 



193 
 

 
 

10. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000554.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 96 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ghi chú ly hôn theo mẫu; 

- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly 

hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn. Trường hợp người được ủy quyền 

là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 

quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng 

phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

04 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy yêu cầu ghi chú ly hôn là phù hợp quy định pháp luật, việc ly 

hôn, hủy việc kết hôn không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành 

tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì Phòng Tư pháp 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 

16 giờ   

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ ghi chú ly hôn 

- In trích lục ghi chú ly hôn và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký. 

68 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Trích lục ghi chú ly hôn cấp cho người yêu cầu 08 giờ   

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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11. Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

- Mã số TTHC: 2.000547.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ; trường hợp cần xác minh thì không quá 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai theo mẫu quy định. 

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của 

cha, mẹ đối với trường hợp người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch 

việc khai sinh có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người 

kia là người nước ngoài, trong trường hợp Giấy khai sinh và 

giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

cấp không ghi quốc tịch của người con. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú. Trường hợp người được 

ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột 

của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công 

chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối 

quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ 

 

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài đủ điều kiện, phù hợp quy định pháp luật, Phòng Tư 

pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

02 giờ 

hoặc 18 

giờ (cần 

xác minh) 
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Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải 

quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch 

vào Sổ hộ tịch. 

- In trích lục hộ tịch và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

02 giờ 

 

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Trích lục hộ tịch tương ứng cấp cho người yêu cầu 02 giờ 

 

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên Trả kết quả   

 

 

 

 

12. Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000522.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp cần xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam 

đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng 

không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ 

sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến 

nội dung khai sinh, gồm: 

+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

04 giờ 
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Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản 

sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản chính hoặc bản 

sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước 

năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 

+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì 

phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hợp lệ. 

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp có văn bản đề nghị UBND cấp xã/Sở Tư 

pháp nơi thực hiện việc đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, 

xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch. 

- Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính 

xác, đúng quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ 

tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định. 

24 giờ 

hoặc 184 

giờ 

 

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 
Chuyên viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải 

quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch 

vào Sổ đăng ký khai sinh. 

- In Giấy khai sinh và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

02 giờ 

 

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Giấy khai sinh cho người yêu cầu 08 giờ 

 

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp huyện 

Chuyên viên 
  - Hướng dẫn người đi khai sinh ký vào Sổ đăng ký khai sinh 

  - Trả kết quả 
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13. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

- Mã số TTHC: 1.000893.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp cần xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định.  

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Văn bản cam đoan về việc chưa được đăng ký khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy 

tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai 

sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc 

Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; 

Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học 

tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc 

xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, 

tháng, năm sinh của cá nhân; Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, 

mẹ con. 

Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao 

các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy 

tờ mình có. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh cam đoan 

không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký 

khai sinh thì việc đăng ký khai sinh không có giá trị pháp lý. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được 

ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 

người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 

chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với 

người ủy quyền. 

04 giờ 
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Bước 2 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ và có văn bản đề nghị Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi người có yêu cầu cư trú trước khi xuất cảnh 

kiểm tra, xác minh về việc đăng ký khai sinh của người yêu cầu và 

việc lưu giữ sổ hộ tịch. 

- Sau khi có kết quả xác minh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, 

đúng quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

24 giờ 

hoặc 184 

giờ 

 

Bước 3 Phòng Tư pháp 
Chuyên 

viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch vào Sổ 

đăng ký khai sinh. 

- In Giấy khai sinh và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

08 giờ 

 

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Trường hợp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh 

cấp cho người yêu cầu. 
04 giờ 

 

Bước 5 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

  - Hướng dẫn người đi khai sinh ký vào Sổ đăng ký khai sinh. 

  - Trả kết quả. 
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14. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000513. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp cần xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/ 

kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản 

sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các 

thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn. 

04 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ và có văn bản đề nghị Ủy ban nhân 

dân cấp xã/Sở Tư pháp nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về 

việc lưu giữ sổ hộ tịch. 

Sau khi có kết quả xác minh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy 

định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xem xét, quyết định 

20 giờ 

hoặc 180 

giờ 

  

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 

Chuyên 

viên 

Nếu Chủ tịch UBND cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin đăng ký kết hôn trên Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch 

và Sổ đăng ký kết hôn. 

- In 02 bản Giấy chứng nhận kết hôn, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký. 

08 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp huyện 

Ký 02 Giấy chứng nhận kết hôn cấp cho người có yêu cầu 04 giờ   

Bước 5 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

 Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ; 

cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy 

chứng nhận kết hôn. 

04 giờ   
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15. Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

- Mã số TTHC: 2.000497. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp cần xác minh thì không quá 80 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản 

sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy 

tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện đăng ký lại khai tử. Trường hợp người được ủy quyền 

là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 

quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng 

phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

04 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết). 

- Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ, chính 

xác, việc đăng ký lại khai tử đúng pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 

24 giờ 

hoặc 64 

giờ 

  

Bước 3 
Phòng Tư 

pháp 

Chuyên 

viên 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết: 

- Cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch và Sổ đăng 

ký khai tử. 

- In trích lục khai tử và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký 

08 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Ký Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu 04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

  - Hướng dẫn người đi khai sinh ký vào Sổ đăng ký khai tử 

  - Trả kết quả 
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      16. Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

- Mã số TTHC: 2.000635.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người 

yêu cầu là cá nhân. 

- Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường 

hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền 

thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 

quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng 

phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

01 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Xem xét hồ sơ, kiểm tra Sổ hộ tịch lưu trữ tại Phòng Tư pháp, nếu còn lưu 

trữ thì lập bản sao trích lục hộ tịch. 
03 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

huyện 

Đối chiếu hồ sơ, thông tin trên bản sao trích lục. 

- Đồng ý: ký và chuyển phòng chuyên môn 

- Không đồng ý: chuyển phòng chuyên môn yêu cầu xử lý. 

03 giờ   

Bước 4 
Phòng Tư 

pháp 

Chuyên 

viên 
Ghi vào Sổ cấp trích lục hộ tịch để theo dõi, quản lý. 01 giờ   

Bước 5 

 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả     
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      17. Thủ tục Phục hồi danh dự 

- Mã số TTHC: 1.005462.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 120 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ gây thiệt 

hại 

Trường hợp chủ động phục hồi danh dự: 

+ Thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại về việc Nhà 

nước chủ động tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. 

+ Sau khi nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị 

thiệt hại về việc phục hồi danh dự, cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tổ chức trực tiếp xin lỗi 

và cải chính công khai và/hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính 

công khai theo quy định tại Điều 56, Điều 58 và Điều 59 

Luật TNBTCNN năm 2017. 

Phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại: 

+ Người bị thiệt hại có văn bản yêu cầu bồi thường bao gồm 

nội dung yêu cầu phục hồi danh dự. 

+ Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai và/hoặc 

đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định tại 

Điều 56, Điều 58 và Điều 59 Luật TNBTCNN năm 2017. 

120 giờ   
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18. Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

- Mã số TTHC: 2.002190. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 296 giờ; trường hợp phải bổ sung, xác minh hồ sơ thì tối đa không quá 768 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Văn bản yêu cầu bồi thường;  

+ Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người 

bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ 

yêu cầu bồi thường;  

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;  

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường 

(nếu có). 

04 giờ   

Bước 2 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ 

sung hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, vào sổ thụ lý  hồ sơ và cử người giải 

quyết bồi thường 

32 giờ, trường 

hợp phải bổ 

sung hồ sơ thì 

không quá 112 

giờ 

  

Bước 3 
Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Người được 

cử giải quyết 

yêu cầu bồi 

thường 

Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại; 

- Xác minh thiệt hại; 

- Thương lượng việc bồi thường; 

256 giờ trường 

hợp phải xác 

minh hồ sơ thì 

không quá 648 

giờ 

  

Bước 4 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Ra quyết định giải quyết bồi thường 04 giờ   
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19. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

- Mã số TTHC: 2.000992.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch 

02  giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu chứng thực 

xuất trình, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản được dịch 

không thuộc các trường hợp giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực 

chữ ký người dịch thì thực hiện chứng thực như sau: 

* Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ 

ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng 

thực; trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu 

cầu người dịch ký trước mặt. 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và 

ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời 

chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải 

đóng dấu giáp lai. 

06 giờ   

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả     
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20. Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật 

- Mã số TTHC: 2.001008.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân 

dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; 

+ Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực bằng cử 

nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc bằng 

tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch; trừ 

trường hợp dịch những ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch 

không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng 

thông thạo ngôn ngữ cần dịch; 

+ Bản dịch đính kèm giấy tờ, văn bản cần dịch. 

- Nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện theo quy 

định thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào bản dịch và 

chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực. 

02 giờ 

 

Bước 2 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản được dịch 

không thuộc các trường hợp giấy tờ, văn bản không được dịch để 

chứng thực chữ ký người dịch thì thực hiện chứng thực như sau: 

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định; 

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng 

thực và ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi 

lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở 

lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

06 giờ 

hoặc có thể 

dài hơn 

 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả   
 

 



206 
 

 
 

21. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 

- Mã số TTHC: 2.001044.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 

của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối 

chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 

giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 

định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp 

đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để 

đối chiếu). 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, 

giao dịch tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ 

hoặc theo 

thỏa thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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22. Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 

- Mã số TTHC: 2.001050. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 

của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối 

chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 

giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật 

quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp 

hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản 

chính để đối chiếu). 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản 

thỏa thuận tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi 

của mình thì thực hiện chứng thực. 

không quá 

14 giờ 

hoặc theo 

thỏa thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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23. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 

- Mã số TTHC: 2.001052.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo văn bản khai nhận di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm 

theo bản chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng 

hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với 

tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng trong trường hợp văn bản khai nhận di sản 

liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để 

đối chiếu). 

02 giờ   

Bước 2 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu 

cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên 

tham gia văn bản khai nhận di sản tự nguyện, minh mẫn và 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện 

chứng thực 

không quá 

14 giờ 

hoặc theo 

thỏa thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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24. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền củaViệt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Mã số TTHC: 2.000815.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao 

cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình 

bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện 

chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để 

chụp. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, 

nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản 

không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được 

dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ 

hoặc theo 

thỏa thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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25. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

- Mã số TTHC: 2.000843.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản 

sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất 

trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để 

thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có 

phương tiện để chụp. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, 

nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản 

không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được 

dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ hoặc 

theo thỏa 

thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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26. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

- Mã số TTHC: 2.000884.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/k

ết quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽyêu cầu chứng thực chữ ký. Trường hợp 

chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu 

người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản 

thì có quyền yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch 

ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó (bản dịch không cần công 

chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, người yêu cầu chứng thực 

phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch). 

+ Yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký/điểm chỉ trước mặt 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu 

thấy đủ giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu 

chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và 

việc chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực 

chữ ký thì  thực hiện chứng thực 

06 giờ   

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả     
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27. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

- Mã số TTHC: 2.000913.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

 + Trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến 

tài sản thì người yêu cầu chứng thực phải nộp bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối 

với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng, trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái 

chết đe dọa đến tính mạng. 

02 giờ   

Bước 2 Phòng Tư pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu 

cầu chứng thực, nếu đầy đủ tại thời điểm chứng thực các bên 

tham gia hợp đồng, giao dịch tự nguyện, minh mẫn và nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực. 

06 giờ   

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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28. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

- Mã số TTHC: 2.000927.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để 

đối chiếu); 

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực. 

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản 

mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó 

(xuất trình bản chính để đối chiếu). 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; Chuyên 

viên 

Người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng 

dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp 

đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, 

ngày tháng năm sửa. 

06 giờ   

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên viên Trả kết quả     
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29. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 

- Mã số TTHC: 2.000942.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

02 giờ   

Bước 2 
Phòng Tư 

pháp 

Lãnh đạo 

Phòng; 

Chuyên 

viên 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản 

sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình. 

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực. 

06 giờ   

Bước 3 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Chuyên 

viên 
Trả kết quả     
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30. Thủ tục Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải 

- Mã số TTHC: 2.000979.000.00.00.H40 

- Thời gian thực hiện:  

+ 24 giờ làm viêc, UBND cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị UBND huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 

+ 40 giờ làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định; 

+ 24 giờ làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ. 

Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Nội dung công việc 

Thời 

gian  

thực 

hiện 

Kết 

quả/biểu 

mẫu 

Bước 1 
Bộ phận tiếp nhận  

và trả kết quả 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Nhận, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại hồ sơ. 04 giờ 

  

Bước 2 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
  

Xem xét, thẩm định hồ sơ; 

Báo cáo UBND xã xem xét, đề nghị UBND 

huyện giải quyết 

14 giờ 

  

Bước 3 Lãnh đạo UBND xã   
Ký duyệt văn bản đề nghị UBND huyện giải 

quyết 
04 giờ 

  

Bước 4  UBND xã   
Cấp số, đóng dấu chuyển văn bản và hồ sơ liên 

quan đến UBND huyện 
02 giờ 

  

Bước 5 Lãnh đạo UBND huyện   Chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp 02 giờ 
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Bước 6 

  

  

Phòng Tư pháp  

  

Lãnh đạo Phòng Phân công chuyên viên giải quyết hồ sơ 02 giờ 
  

Chuyên viên Kiểm tra hồ sơ; Báo cáo lãnh đạo Phòng 16 giờ 
  

  Lãnh đạo Phòng 

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch báo 

cáo và trình Chủ tịch UBND huyện: 

- Dự thảo Quyết định hỗ trợ; 

- Dự thảo văn bản trả lời (nếu không hỗ trợ) 

14 giờ 

  

Bước 7 Lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch UBND Xem xét, ký duyệt 04 giờ 
  

Bước 8 
Văn phòng UBND 

huyện 
Văn thư 

Cấp số, đóng dấu; trả kết quả cho Phòng Tư 

pháp, Phòng Tài chính và UBND cấp xã 
02 giờ 

  

Bước 9 Lãnh đạo UBND xã 

Lãnh đạo UBND 

xã  được phân 

công  

Phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công 

chức tài chính  thực hiện chi trả 
04 giờ 

  

Bước 10 
Bộ phận tiếp nhận 

 và trả kết quả 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 

và công chức tài 

chính 

 

Thực hiện chi trả  20 giờ 
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E. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Thủ tục Đăng ký giám hộ 

- Mã số TTHC: 1.004837.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 

1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu. 

- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự đối với 

trường hợp đăng ký giám hộ cử. 

- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của 

Bộ luật dân sự đối với trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên. 

Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên 

thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ 

đương nhiên. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 

ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, 

nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

08 giờ   

Bước 

2 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy yêu cầu đăng ký giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì 

công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
08 giờ   

Bước 

3 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì cấp 

Trích lục đăng ký giám hộ cho người yêu cầu 
04 giờ   

Bước 

4 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 
Ghi vào Sổ đăng ký giám hộ, cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ 04 giờ   

Bước 

5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Chuyên viên Trả kết quả 
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2. Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ 

- Mã số TTHC: 1.004845.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 16 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu. 

- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật 

dân sự. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

ủy quyền thực hiện việc đăng ký chấm dứt giám hộ. Trường hợp 

người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, 

em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công 

chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ 

với người ủy quyền. 

04 giờ   

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy 

định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

08 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì 

ký Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ cho người yêu cầu 
02 giờ   

Bước 4 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Ghi vào Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ, cùng người đi đăng ký chấm 

dứt giám hộ ký vào Sổ 
02 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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3. Thủ tục Đăng ký khai sinh 

- Mã số TTHC: 1.001193.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh 

thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu 

không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi 

do cơ quan có thẩm quyền lập. 

- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có 

văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

cho việc mang thai hộ. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

02 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - 

hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã. Nếu Chủ tịch UBND cấp xã 

đồng ý giải quyết thì nhập thông tin khai sinh 

04 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo UBND cấp xã đồng ý giải quyết thì ký Giấy 

khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh 
01 giờ   

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng 

ký khai sinh ký tên vào Sổ. 
01 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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4. Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động 

- Mã số TTHC: 1.003583.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Kiểm tra, hướng dẫn, nhận hồ sơ. 

Hồ sơ gồm: 

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng 

sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; 

nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc 

sinh; 

- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có 

văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản cho việc mang thai hộ. 

04 giờ   

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 
08 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

Giấy khai sinh cấp cho người có yêu cầu. 
24 giờ  

Bước 4 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Đem theo Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh để trả kết quả 

cho người có yêu cầu tại địa điểm đăng ký lưu động; công chức tư 

pháp - hộ tịch ghi nội dung đăng ký vào Sổ đăng ký khai sinh, 

cùng người yêu cầu ký Sổ theo quy định. Tại mục “Ghi chú” trong 

Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ “Đăng ký lưu động”.  

04 giờ   
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5. Thủ tục Đăng ký lại khai sinh 

- Mã số TTHC: 1.004884.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của 

người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được 

bản chính Giấy khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, 

tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh 

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công 

chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải 

có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội 

dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, 

tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - 

con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 

quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 

ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, 

nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

08 giờ   
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Bước 2 

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ.Trường hợp việc 

đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không 

phải nơi đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch 

báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi 

đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ 

tịch. 

- Sau khi nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được 

sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy việc đăng ký lại khai 

sinh chính xác, đúng quy định pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch 

nhập cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

24 giờ 

hoặc 184 

giờ 

  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký cấp 

Giấy khai sinh cho người có yêu cầu. 
04 giờ   

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng 

ký lại khai sinh ký vào Sổ. 
04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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6. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

- Mã số TTHC: 1.004772.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu. 

- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng 

ký khai sinh. 

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, 

giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung 

khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công 

dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh 

về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học 

bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm 

quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ 

đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân; Giấy tờ chứng minh 

quan hệ cha con, mẹ con. 

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công 

chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì 

phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc 

những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; 

giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; 

quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị 

đang quản lý. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người 

được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em 

ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công 

04 giờ   
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chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan 

hệ với người ủy quyền. 

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Kiểm tra, xác minh hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, công chức 

tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn 

bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước đây của 

người yêu cầu đăng ký lại khai sinh để kiểm tra, xác minh về việc 

đăng ký khai sinh và việc lưu giữ sổ hộ tịch. 

- Sau khi nhận được kết quả xác minh, nếu thấy hồ sơ đăng ký 

khai sinh là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật, công 

chức tư pháp - hộ tịch nhập cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

24 giờ hoặc 

184 giờ 

 

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

cấp Giấy khai sinh cho người có yêu cầu. 
08 giờ 

 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi 

đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. 
04 giờ 

 

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả   
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7. Thủ tục Đăng ký khai tử 

- Mã số TTHC: 1.000656. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu; 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm   

quyền cấp. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp 

ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 

người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 

chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với 

người ủy quyền. 

01 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - 

hộ tịch nhập vào cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

04 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu 
02 giờ   

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký tên 

vào Sổ. 
01 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả    
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8. Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động 

- Mã số TTHC: 1.000419.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Hướng dẫn người yêu cầu điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai 

đăng ký khai tử, kiểm tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký 

khai tử. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu; 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

04 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì nhập và cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  
08 giờ  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

Trích lục khai tử cho người có yêu cầu. 
20 giờ   

Bước 4 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Trả kết quả cho người có yêu cầu tại địa điểm đăng ký lưu động; 

công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung vào Sổ đăng ký khai tử, 

cùng người yêu cầu ký vào Sổ. Tại mục “Ghi chú” trong Sổ đăng 

ký khai tử ghi rõ “Đăng ký lưu động”. 

08 giờ   
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9. Thủ tục Đăng ký lại khai tử 

- Mã số TTHC: 1.005461.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp cần xác minh lại thì không quá 80 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Chuyên viên 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu. 

- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu 

không có bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì 

nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh 

sự kiện chết. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai tử. Trường hợp 

người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, 

chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không 

phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng 

minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

04 giờ 

  

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, công chức tư 

pháp - hộ tịch nhập vào cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

24 giờ hoặc 

64 giờ 
  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 

Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu 
08 giờ   

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký 

tên vào Sổ. 
04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Chuyên viên Trả kết quả     
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10. Thủ tục Đăng ký kết hôn  

- Mã số TTHC: 1.000894.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ; trường hợp cần xác minh lại thì không quá 40 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai 

chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân 

cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký 

kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký 

kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực 

hiện thống nhất trên toàn quốc). 

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, 

lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện 

lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp. 

02giờ 

  

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định, công chức tư pháp - 

hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

04 giờ hoặc 

36 giờ 
  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết 01 giờ   

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công 

chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, 

hướng dẫn hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng 

hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ 

01 giờ   

Bước 4 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết 

hôn cho hai bên nam, nữ. 
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11. Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động 

- Mã số TTHC: 1.000593.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký 

kết hôn. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai 

chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn. 

08 giờ   

Bước 2 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký cấp 02 Giấy chứng nhận kết 

hôn cho người có yêu cầu. 

24 giờ   

Bước 3 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Ghi nội dung đăng ký vào Sổ đăng ký kết hôn; trao Giấy chứng 

nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động; cùng các 

bên kết hôn ký vào Sổ theo quy định. Tại mục “Ghi chú” trong Sổ 

đăng ký kết hôn ghi rõ “Đăng ký lưu động”. 

08 giờ   
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12. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn 

- Mã số TTHC: 1004746.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 200 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có 

bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn. 

08 giờ 

  

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Trường hợp việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã không phải nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - 

hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu 

giữ sổ hộ tịch tại địa phương. 

- Sau khi nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được 

sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, 

đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch nhập cơ sở dữ 

liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

24 giờ 

hoặc 184 

giờ 

  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết 04 giờ   

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư 

pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên 

nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận 

kết hôn 

04 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn 

cho hai bên nam, nữ. 
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13. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

- Mã số TTHC: 1.004873. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 184 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu. 

- Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng 

đã chết thì phải xuất trình (bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ 

hợp lệ để chứng minh. 

- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì 

phải nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn. 

- Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để 

sử dụng vào mục đích kết hôn với người khác với người đã ghi 

trong phần mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân được cấp trước đây hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây. 

02 giờ 

  

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. 

- Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng 

đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách 

nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. 

- Trường hợp người yêu cầu không chứng minh được thì công 

chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng 

16 giờ 

hoặc 176 

giờ 
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đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn 

nhân của người đó. 

- Nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy người yêu cầu có đủ 

điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp 

quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch nhập cơ sở dữ 

liệu và  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp 01 bản Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu. 

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết 06 giờ   

Bước 4 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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14. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

- Mã số TTHC: 1.001022.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 64 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu. 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, 

con hoặc quan hệ mẹ, con gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan 

khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ 

con. 

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, 

phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối 

quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của 

cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất 

hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

04 giờ 

  

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh 

chấp, công chức tư pháp - hộ tịch nhập cơ sở dữ liệu và báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

12 giờ 

hoặc 52 

giờ 

  

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết. Nếu 

đồng ý thì ký cấp Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho 

người yêu cầu. 

04 giờ   

Bước 4 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải 

quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận 

cha, mẹ, con, cùng các bên đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào 

Sổ 

04 giờ   
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15. Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

- Mã số TTHC: 1.004859.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ đối với bổ sung hộ tịch; 24 giờ hoặc không quá 48 giờ đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 

định lại dân tộc  (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      
Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc theo mẫu. 

- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, 

con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản 

ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có 

giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ 

  

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch là có cơ sở, 

phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên 

quan, công chức tư pháp - hộ tịch nhập cớ sở dữ liệu và báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

02 giờ (bổ 

sung hộ tịch); 

18 giờ hoặc 

không quá 42 

giờ đối với 

việc còn lại 
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Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết 

thì ký Trích lục hộ tịch tương ứng (Trích lục thay đổi hộ 

tịch/Trích lục cải chính hộ tịch/Trích lục bổ sung hộ tịch) cấp 

cho người yêu cầu 

03 giờ   

Bước 4 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Ghi nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch vào Sổ đăng ký 

thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; cùng 

người yêu cầu ký vào Sổ. 

- Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch liên 

quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức 

tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào 

Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bổ sung thông tin hộ 

tịch vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung. 

01 giờ   
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16. Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

- Mã số TTHC: 2.000635.000.00.00.H40  

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với 

trường hợp người yêu cầu là cá nhân. 

- Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do 

trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 

vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản 

ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có 

giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

02 giờ 

 

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác 

hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản 

sao trích lục hộ tịch, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã 

02 giờ 

 

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết. Nếu 

đồng ý thì ký cấp Trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 
04 giờ 

 

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả   
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17. Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 

- Mã số TTHC: 1.000689.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ; trường hợp phải xác minh thì không quá 64 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con 

theo mẫu. 

- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng 

sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; 

nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc 

sinh; 

- Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, 

con hoặc quan hệ mẹ, con gồm: 

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan 

khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim 

ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ 

cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về 

việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân 

thích của cha, mẹ làm chứng. 

04 giờ 

  

Bước 2 

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; 

thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ 

tịch nhập vào cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

04 giờ; trường 

hợp phải xác 

minh thì không 

quá 44 giờ 
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Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết.  04 giờ   

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Trường hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết 

thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con 

vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ 

đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn 

để lấy Số định danh cá nhân (đối với các địa phương đã triển 

khai cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh), cùng 

người đi đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con ký tên vào Sổ. 

08 giờ   

Bước 4 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Ký Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con cho người yêu 

cầu. 
04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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18. Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 

- Mã số TTHC: 2.001263.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 240 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

* Hồ sơ của người nhận con nuôi: 

- Đơn xin nhận con nuôi; 

- Bản sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giầy tờ có giá 

trị thay thế; 

- Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều 

kiện kinh tế do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường 

trú cấp (trường hợp cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, 

bác ruột của người được nhận làm con nuôi thì không cần văn 

bản này). 

* Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng; 

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã 

nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy 

chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên 

bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; 

quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được 

08 giờ 
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giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu 

làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa 

án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con 

nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới 

thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân 

sự; 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Nghiên cứu, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của 

những người liên quan. Trường hợp người được nhận làm con 

nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra 

việc cha mẹ đẻ có thỏa thuận với cha mẹ nuôi để giữ lại quyền, 

nghĩa vụ đối với con và cách thức thực hiện quyền, nghĩa vụ 

đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

- Lấy ý kiến của những người có liên quan. 

192 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã; Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã; Công 

chức tư pháp 

- hộ tịch 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết. 

- Nếu đồng ý, tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng 

nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người 

giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận 

con nuôi và ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi. 

- Nếu từ chối thì trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, 

cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng 

40 giờ   
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19. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 

- Mã số TTHC: 2.001255.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng 

ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã 

đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người 

yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con 

nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng). 

04 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ hợp lệ nhập 

vào cơ sở dữ liệu và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
24 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã, Công 

chức Tư 

pháp hộ tịch 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu 

đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 
08 giờ   

Bước 4 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Vào Sổ, mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con 

nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi ghi rõ là đăng ký lại. 
04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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20. Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

- Mã số TTHC: 2.002165.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 296 giờ, trường hợp phải bổ sung, xác minh hồ sơ thì tối đa không quá 768 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức Tư 

pháp hộ tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Văn bản yêu cầu bồi thường; 

+ Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp 

người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn 

bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; 

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại; 

+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi 

thường (nếu có). 

04 giờ 

 

Bước 2 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây 

thiệt hại 

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, yêu cầu người yêu cầu bồi thường 

bổ sung hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, vào sổ thụ lý hồ sơ và cử người 

giải quyết bồi thường 

32 giờ, 

trường hợp 

phải bổ sung 

hồ sơ thì tối 

đa không quá 

112 giờ 

 

Bước 3 

Người được 

cử giải quyết 

yêu cầu bồi 

thường 

Người được cử 

giải quyết yêu 

cầu bồi thường 

Tạm ứng kinh phí bồi thường thiệt hại. 

- Xác minh thiệt hại. 

- Thương lượng việc bồi thường. 

256 giờ 

trường hợp 

phải xác minh 

hồ sơ thì tối 

đa không quá 

648 giờ 

 

Bước 4 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại 

Cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây 

thiệt hại 

Ra quyết định giải quyết bồi thường 04 giờ 
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21. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 

- Mã số TTHC: 2.001035.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp xã 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo 

bản chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài 

sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền 

sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

02 giờ   

Bước 2 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã; Công 

chức tư pháp 

- hộ tịch 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu 

cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên 

tham gia hợp đồng, giao dịch tự nguyện, minh mẫn và nhận 

thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực 

không quá 

14 giờ hoặc 

theo thỏa 

thuận 

  

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa UBND 

cấp xã 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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22. Thủ tục Chứng thực di chúc 

- Mã số TTHC: 2.001019.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo di chúc; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản 

chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản 

mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản 

đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến 

tính mạng (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

04giờ   

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại 

thời điểm chứng thực người lập di chúc tự nguyện, minh mẫn và 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng 

thực 

08 giờ hoặc theo 

thỏa thuận 
  

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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23. Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

- Mã số TTHC: 2.001016.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 

dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính 

để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản 

sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp 

luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong 

trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình 

kèm theo bản chính để đối chiếu). 

04 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại thời 

điểm chứng thực người từ chối nhận di sản tự nguyện, minh mẫn và 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực 

08 giờ hoặc 

theo thỏa 

thuận 

  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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24. Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

- Mã số TTHC: 2.001406.000.00.00.H40.  

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịchn 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản 

chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản 

mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản 

đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

04 giờ   

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại 

thời điểm chứng thực các bên tham gia thỏa thuận phân chia di 

sản tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi 

của mình thì thực hiện chứng thực. 

08 giờ hoặc theo 

thỏa thuận 
  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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25. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 

- Mã số TTHC: 2.001009.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Dự thảo văn bản khai nhận di sản; 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản 

chính để đối chiếu); 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản 

mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

trong trường hợp văn bản khai nhận di sản liên quan đến tài sản 

đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

04 giờ 

 

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, nếu đầy đủ, tại 

thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản khai nhận di sản 

tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình thì thực hiện chứng thực. 

08 giờ 

hoặc theo 

thỏa thuận 

 

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 04 giờ 
 

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả   
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26. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

- Mã số TTHC: 2.020815.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: không quá 16 giờ hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. (đơn vị 

tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và 

bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực 

chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ 

bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ 

chức không có phương tiện để chụp. 

02 giờ   

Bước 2 

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao 

đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các 

trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ 

sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực 

10 giờ hoặc theo 

thỏa thuận 
  

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 04 giờ   

Bước 4 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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27. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

- Mã số TTHC: 2.000884.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ. (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

+ Giấy tờ, văn bản mà mình sẽyêu cầu chứng thực chữ ký. Trường hợp 

chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu 

người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản 

thì có quyền yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch 

ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó (bản dịch không cần công 

chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, người yêu cầu chứng thực 

phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch). 

+ Yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký/điểm chỉ trước mặt. 

02 giờ   

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu 

thấy đủ giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu 

chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và 

việc chứng thực không thuộc các trường hợp không được chứng thực 

chữ ký thì  thực hiện chứng thực 

04 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 02 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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28. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

- Mã số TTHC: 2.000913.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực; 

+ Trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến tài sản 

thì người yêu cầu chứng thực phải nộp bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy 

tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 

định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trừ trường hợp người 

lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng. 

02 giờ   

Bước 2 
Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Công chức 

tư pháp - 

hộ tịch 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng 

thực, nếu đầy đủ tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, 

giao dịch tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình thì thực hiện chứng thực. 

04 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 02 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     
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29. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

- Mã số TTHC: 2.000927.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

 

Bước 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để 

đối chiếu); 

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực. 

+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 

bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản 

mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó 

(xuất trình bản chính để đối chiếu). 

02 giờ 

 

Bước 2 

Công chức 

tư pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng 

dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp 

đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, 

ngày tháng năm sửa. 

04 giờ 

 

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 02 giờ 

 

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả   
 

 

 



252 
 

 
 

30. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 

- Mã số TTHC: 2.000942. 000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 08 giờ (đơn vị tính: giờ làm việc) 

      Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định. 

Hồ sơ gồm: 

Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

02 giờ   

Bước 2 

Công 

chức tư 

pháp - hộ 

tịch 

Công chức tư 

pháp - hộ tịch 

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản 

sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình. 

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực 

04 giờ   

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND 

cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ký duyệt. 02 giờ   

Bước 4 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Trả kết quả     

 

 

 

 

 

 



253 
 

 
 

31. Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

- Mã số TTHC: 2.001457.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc. 

 Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Kết quả/biểu 

mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng 

thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng 

đồng dân cư khác và ngườu đứng đầu các tổ chức chính trị - 

xã hôi trên địa bàn xã thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên 

truyền viên pháp luật; các quy định về công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật tới cơ quan, đơn vị, người dân trên địa 

bàn cơ sở tự nguyện tham gia 

14 giờ 
 

Bước 2 
Công chức Tư 

pháp Hộ tịch 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên 

truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực trạng đội ngũ 

công chức của UBND cấp xã và nhu cầu xây dựng đội ngũ 

tuyên truyền viên pháp luật, công chức Tư pháp - Hộ tịch rà 

soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND 

cấp xã xem xét, quyết định 

8 giờ  

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Chủ tịch  

UBND xã 
Duyệt, ký Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật 10 giờ   

Bước 4 

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ; Trả kết quả cho công chức Tư 

pháp - Hộ tịch và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 
8 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Nhận và trả kết quả TTHC   

Quyết định 

công 

nhận tuyên 

truyền viên 

pháp luật  
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32. Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật 

- Mã số TTHC: 2.001449.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 24 giờ  

 Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

Thời 

gian  

thực hiện 

Kết quả/biểu mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Tiếp nhận hồ sơ 4 giờ    

Bước 2 
Công chức Tư 

pháp hộ tịch 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết 

định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật khi 

tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các 

trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp 

luật theo quy định 

8 giờ  

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Chủ tịch  

UBND xã 

Duyệt, ký Quyết định cho thôi làm tuyên truyền 

viên pháp luật 
12 giờ   

Bước 4 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Nhận và trả kết quả TTHC   
Quyết định cho thôi làm 

tuyên truyền viên pháp luật 
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33. Thủ tục công nhận hòa giải viên 

- Mã số TTHC: 2.000373.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian thực hiện: 40 giờ làm việc  

 

Bước 

 thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người 

 thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Kết quả/ 

biểu mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận 

hòa giải viên của Trưởng ban công tác 

Mặt trận. Hồ sơ: 

+ Danh sách người được đề nghị công 

nhận hòa giải viên; 

+ Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản 

kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên. 

04 giờ 

Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN , cụ thể như sau: 

+ Danh sách theo mẫu số 6; 

+ Biên bản theo Mẫu số 1 trong 

trường hợp bầu hòa giải viên bằng 

hình thức biểu quyết công khai; 

Mẫu số 2 trong trường hường bầu 

hòa giải viên bằng hình thức bỏ 

phiếu kín; Mẫu số 3 trong trường 

hợp bầu hòa giải viên bằng hình 

thức phát phiếu bầu đến hộ gia đình  

Bước 2 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Xem xét hồ sơ; dự thảo Quyết định 

công nhận hòa giải viên trình Chủ tịch 

UBND xã. 

24 giờ 
 

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Chủ tịch 

UBND  

cấp xã 

Ký, duyệt Quyết định công nhận hòa 

giải viên. 
08 giờ   

Bước 4 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ; Trả kết 

quả cho công chức Tư pháp - Hộ tịch.  
04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Trả kết quả TTHC   Quyết định công nhận hòa giải viên 
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34. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 

 - Mã số TTHC: 2.000333.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 40 giờ  

 

Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Kết quả/ 

biểu mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Tiếp nhận hồ sơ: 

- 05 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu 

tổ trưởng tổ hòa giải Trưởng ban công tác 

Mặt trận lập hồ sơ đề nghị công nhận tổ 

trưởng tổ hòa giải nộp tại Bộ phận 1 cửa 

UBND xã, phường, thị trấn. 

- Hồ sơ: 

 + Văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ 

hòa giải; 

+ Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản kết 

quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải. 

08 giờ 

Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN, cụ thể như sau: 

+ Văn bản đề nghị theo mẫu số 7; 

+ Biên bản theo Mẫu số 4 trong 

trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa 

giải bằng hình thức biểu quyết 

công khai; Mẫu số 5 trong trường 

hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải  

bằng hình thức bỏ phiếu kín;  

Bước 2 
Công chức Tư 

pháp hộ tịch 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Xem xét hồ sơ; dự thảo Quyết định công 

nhận tổ trưởng tổ hòa giải trình Chủ tịch 

UBND xã. 

20 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo UBND 

cấp xã 

Chủ tịch 

UBND  

cấp xã 

Ký, duyệt Quyết định công nhận tổ trưởng 

tổ hòa giải 
08 giờ   

Bước 4 
Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ;  04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Trả kết quả TTHC cho công dân   
Quyết định công nhận tổ trưởng tổ 

hòa giải  
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35. Thủ tục thôi làm hòa giải viên 

- Mã TTHC: 2.000930.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 40 giờ  

 

Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Kết quả/ 

biểu mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Tiếp nhận hồ sơ: 

- 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của Tổ 

trưởng Tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên 

Trưởng Ban công tác Mặt trận phải  lập hồ sơ 

Thôi làm hòa giải viên và nộp tại Bộ phần một 

cửa của UBND xã, phường, thị trấn. 

  Hồ sơ bao gồm:  

 + Văn bản đề nghị ra quyết định thôi làm hòa 

giải viên theo mẫu số 8; 

+ Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên theo 

Mẫu số 9 trong trường hợp  Trưởng ban công tác 

Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa 

giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và 

trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không thống 

nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ 

hòa giải. 

Cụ thể từng trường hợp như sau: 

1. Đối với hòa giải viên: 

Phối hợp với Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

xem xét, xác minh và làm văn bàn đề nghị Chủ 

tịch UBND xã ra quyết định thôi làm hòa giải 

viên; 

Đối với trường hợp thôi làm hòa giải viên theo 

quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 Luật hòa 

08 giờ 

Biểu mẫu theo Phụ lục 

ban hành kèm theo 

Nghị quyết liên tịch số 

01/2014/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN, cụ 

thể như sau: 

+ Văn bản đề nghị ra 

quyết định thôi làm hòa 

giải viên theo mẫu số 8; 

+ Báo cáo về việc thôi 

làm hòa giải viên theo 

Mẫu số 9 trong trường 

hợp  Trưởng ban công 

tác Mặt trận, trưởng 

thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố không đồng ý với 

đề nghị của tổ trưởng 

tổ hòa giải hoặc 

Trưởng ban công tác 

Mặt trận và trưởng 

thôn, tổ trưởng tổ dân 

phố không thống nhất 

được với nhau về đề 

nghị của tổ trưởng tổ 

hòa giải  
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giải ở cơ sở, nếu Trưởng ban công tác Mặt trận, 

trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không đồng ý 

với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc 

Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ 

trưởng tổ dân phố không thống nhất được với 

nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải thì 

Trưởng ban công tác Mặt trận thông báo với tổ 

trưởng tổ hòa giải, nêu rõ lý do và báo cáo Chủ 

tịch UBND cấp xã xem xét quyết định 

2. Đối với tổ trưởng tổ hòa giải. 

Phối hợp với Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 

làm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã ra 

quyết định thôi làm hòa giải viên 

Bước 2 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Công chức 

Tư pháp hộ 

tịch 

Xem xét hồ sơ; báo cáo và trình Chủ tịch UBND 

cấp xã dự thảo Quyết định thôi làm hòa giải viên 
20 giờ   

Bước 3 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Chủ tịch 

UBND  

cấp xã 

Ký, duyệt Quyết định thôi làm hòa giải viên 08 giờ   

Bước 4 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ;  04 giờ   

Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức 

Tư pháp - Hộ 

tịch 

Trả kết quả TTHC   
Quyết định thôi làm 

hòa giải viên 
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36. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 

- Mã TTHC: 2.002080.000.00.00.H40 

- Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 40 giờ. 

 

Bước 

 thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người  

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian  

thực hiện 

Kết quả/ 

biểu mẫu 

Bước 1 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải 

viên. 

Hồ sơ gồm: 

+ Giấy đề nghị thành toán thù lao cho hòa giải viên có 

ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ 

hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán 

(có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị 

thanh toán thù lao nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải 

viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải 

+ Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để 

đối chiếu khi cần thiết 

04 giờ 

 

Bước 2 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

Xem xét hồ sơ, thực hiện đối chiếu yêu cầu, điều kiện 

được hưởng thù lao theo vụ việc; phối hợp với cán bộ 

công chức Tài chính - Kế toán báo cáo và trình Chủ tịch 

UBND cấp xã dự thảo Quyết định thanh toán thù lao 

cho hòa giải viên hoặc văn bản trả lời trong trường hợp 

quyết định không thanh toán. 

18 giờ 

 

Bước 3 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Chủ tịch UBND  

cấp xã 

Ký, duyệt Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải 

viên hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định 

không thanh toán 

08 giờ   

Bước 4 

Công chức 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

và công chức 

Tài chính - Kế 

toán 

Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ;  02 giờ   
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Bước 5 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch 

và công chức 

Tài chính - Kế 

toán 

Trả kết quả TTHC và thực hiện chi trả tiền thù lao cho 

tổ trưởng tổ hòa giải 
08 giờ 

Quyết định 

thôi làm hòa 

giải viên hoặc 

văn bản trả 

lời trong 

trường hợp 

quyết định 

không thanh 

toán 

Bước 6  Tổ hòa giải 
Tổ trưởng Tổ 

hòa giải 

Thanh toán tiền thù lao cho hòa giải viên theo Quyết 

định của UBND cấp xã 

03 ngày, kể 

từ ngày 

nhận được 

thù lao 
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