
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM    TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  1230/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố d nh  ục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩ  

quyền giải quyết củ  Sở Tư pháp; Ủy b n nhân dân cấp huyện và Ủy b n 

nhân dân cấp xã trên đị  bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

 ộ trư ng, Chủ nhi m Văn ph ng Chính phủ hư ng d n nghi p vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc S  Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của S  Tư pháp; Ủy ban nhân dân 

cấp huy n và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể: 

1. Cấp tỉnh: 13 thủ tục; 

2. Cấp huy n: 01 thủ tục; 

3. Cấp xã: 04 thủ tục. 

Điều 2. Quyết định này có hi u lực thi hành kể từ ngày ký. 

 ãi bỏ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính lĩnh vực: Trợ 

giúp pháp lý; Lý lịch tư pháp và H a giải cơ s  được công bố tại Quyết định 

số 803/QĐ-UBND-HC ngày 17/7/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp về vi c công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huy n và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 3. Chánh Văn ph ng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc S  Tư pháp; 

Thủ trư ng các s , ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huy n, thị xã, 

thành phố; Chủ  tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phư ng, thị trấn và các tổ chức, cá 



 

nhân có liên quan chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC – Văn ph ng Chính phủ; 

-  ộ Tư pháp; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- Các PCT/U ND Tỉnh; 

- S  Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm  STTHC và PVHCC; 

- Cổng Thông tin đi n tử Tỉnh; 
- Lưu: VT,  STTHC (D). 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP,  

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   1230 /QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Đị  điể  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

1 
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng v i 

Luật sư 

15 ngày 

 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nư c 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 
- Luật Trợ giúp pháp lý 

năm 2017; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của  ộ trư ng 

 ộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Trợ giúp pháp lý và hư ng 

d n giấy t  trong hoạt 

động trợ giúp pháp lý. 

2 

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng v i tổ 

chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn 

pháp luật 

15 ngày 

 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

3 
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia 

trợ giúp pháp lý 
05 ngày 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

4 
Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ 

giúp pháp lý 
03 ngày 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
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I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

ST

T 

Số hồ 

sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Đị  điể  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý    

1 

B-

BTP-

277244

-TT 

Thủ tục yêu cầu trợ giúp 

pháp lý 

Ngay sau khi 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nư c tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP  

ngày 31/10/2011 của  ộ trư ng  ộ 

Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về thủ tục hành chính của 

Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008, 

Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 

09/2/2010. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của  ộ trư ng  ộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hư ng d n giấy t  trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý. 

2 

B-

BTP-

207742

-TT 

Thủ tục cấp thẻ cộng tác 

viên trợ giúp pháp lý 

 

07 ngày 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nư c tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP 

ngày 15/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trợ giúp pháp lý; 3 B- Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác  Trung tâm Trợ Không 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-19-2011-tt-btp-sua-doi-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-131321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-05-2008-tt-btp-huong-dan-nghiep-vu-tro-giup-phap-ly-quan-ly-nha-nuoc-71183.aspx
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BTP-

244579

-TT 

viên trợ giúp pháp lý 07 ngày giúp pháp lý nhà 

nư c tỉnh Đồng 

Tháp 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017  ộ trư ng  ộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hư ng d n giấy t  trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý. 

4 

B-

BTP-

049051

-TT 

Thủ tục đăng ký tham gia 

trợ giúp pháp lý 
07 ngày 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 của  ộ trư ng  ộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hư ng d n giấy t  trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý. 5 

B-

BTP-

049058

-TT 

Thủ tục thay đổi nội dung 

Giấy đăng ký tham gia trợ 

giúp pháp lý 

05 ngày 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

6 

B-

BTP-

244672

-TT 

Thủ tục giải quyết khiếu nại 

về trợ giúp pháp lý 

03 ngày (Đối 

v i ngư i 

đứng đầu tổ 

chức thực hi n 

trợ giúp pháp 

lý).  

15 ngày (Đối 

v i Giám đốc 

S  Tư pháp). 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà 

nư c tỉnh Đồng 

Tháp 

Không Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 

II. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp    
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1 
DTP-

284834 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho công dân Vi t 

Nam, ngư i nư c ngoài 

đang cư trú tại Vi t Nam 

10 ngày (cư trú 

một nơi); 

15 ngày (cư trú 

nhiều nơi hoặc 

nư c ngoài) 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

200.000 

đồng/lần/

người 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; 

- Luật Căn cư c công dân năm 

2014. 

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP 

ngày 23/11/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hư ng d n thi 

hành một số điều của Luật Lý lịch 

tư pháp; 

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP 

ngày 27/6/2011 về vi c ban hành 

và hư ng d n sử dụng biểu m u và 

m u sổ lý lịch tư pháp; 

- Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 

tháng 5 năm 2012 hư ng d n trình 

tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao 

đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP 

ngày 11 tháng 11 năm 2013 của  ộ 

trư ng  ộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

13/2011/TT- BTP ngày 26 tháng 7 

năm 2011về vi c ban hành và 

hư ng d n sử dụng biểu m u và 

2 
DTP-

284836 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho cơ quan nhà 

nư c, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội (đối 

tượng là công dân Vi t 

Nam, ngư i nư c ngoài 

đang cư trú    Vi t Nam) 

10 ngày (cư trú 

một nơi); 

15 ngày (cư trú 

nhiều nơi hoặc 

nư c ngoài) 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

3 
DTP-

284838 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho cơ quan tiến 

hành tố tụng (đối tượng là 

công dân Vi t Nam, ngư i 

nư c ngoài đang cư trú tại 

Vi t Nam) 

10 ngày (cư trú 

một nơi); 

15 ngày (cư trú 

nhiều nơi hoặc 

nư c ngoài) 

Trư ng hợp 

khẩn cấp thì th i 

hạn không quá 

24 gi . 

Trung tâm  iểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

Không 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494208
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494208
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494211
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494211
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494214
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494214
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m u sổ lý lịch tư pháp. 

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của  ộ trư ng  ộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

- Quyết định số 49/2015/QĐ-

U ND ngày 16/10/2015 của 

U ND  tỉnh quy định trình tự, thủ 

tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua 

dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

STT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Đị  điể  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hò  giải cơ sở 

1 
DTP-

284875 

Thủ tục thực hi n hỗ trợ khi 

h a giải viên gặp tai nạn 

hoặc rủi ro ảnh hư ng đến 

sức khỏe, tính mạng trong 

khi thực hi n hoạt động h a 

giải 

11 ngày 

 ộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huy n 

Không 

- Luật Hòa giải   cơ s  

năm 2013; 

- Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494569
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=494569
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điều và bi n pháp thi hành 

Luật Hòa giải   cơ s . 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Đị  điể  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hò  giải cơ sở 

1 

BTP-

DTP-

276589 

Thủ tục công nhận h a giải 

viên 
05 ngày  hông quy định Không 

- Luật Hòa giải   cơ s  

năm 2013; 

- Nghị quyết liên tịch 

01/2014/NQLT/CP-

U TƯMTTQVN hư ng 

d n phối hợp thực hi n 

một số quy định của pháp 

luật về h a giải   cơ s . 

2 

BTP-

DTP-

276590 

Thủ tục công nhận tổ trư ng 

tổ h a giải 
05 ngày  hông quy định Không 

3 

BTP-

DTP-

276591 
Thủ tục thôi làm h a giải viên 05 ngày  hông quy định Không 

4 

BTP-

DTP-

276592 

Thủ tục thanh toán thù lao 

cho h a giải viên 
05 ngày  hông quy định Không 

- Luật Hòa giải   cơ s  

năm 2013; 

- Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP ngày 

27/02/2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số 

điều và bi n pháp thi hành 

Luật h a giải   cơ s . 
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