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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lâp – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BÁO
Tỉnh Hoà Bình
Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Số 29+30

MỤC LỤC
PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
22-06-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định
quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình
29-06-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài
sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tài sản
tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
07-07-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
13-07-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định một
số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ
trên địa bản tỉnh Hòa Bình

Trang
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CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022
PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

27-06-2022 Quyết định số 1259/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và
khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
05-07-2022 Quyết định số 1327/QĐ-UBND Về việc quy định khối lượng
riêng, hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai, tỷ lệ
quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng
sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình
08-07-2022 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh
Hòa Bình
13-07-2022 Quyết định số 1412/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm Giám
định viên tư pháp trong lĩnh vực hoạt động khoa học và
công nghệ
14-07-2022 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình
tiếp nhận, giải quyết thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng lý
khai tử, Đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18-07-2022 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình
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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

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

Số: 20/2022/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công,
dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2014 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
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Căn cứ Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 sửa đổi Nghị
định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1829/TTr-SXD ngày
26 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý dịch vụ công,
dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2022
và thay thế Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công
ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng
các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị cung ứng
dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này áp dụng cho việc quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích
đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi chung là sản phẩm, dịch vụ công).
Các sản phẩm, dịch vụ công quy định tại Quy định này gồm:
1. Dịch vụ nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
2. Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; vệ sinh
công cộng đô thị.
3. Dịch vụ quản lý và chăm sóc, duy trì cây xanh, hoa cảnh đô thị; trồng mới,
bổ sung cây xanh thay thế tại các tuyến đường nội thị.
4. Dịch vụ duy trì, sửa chữa, thay mới phụ kiện của hệ thống điện chiếu sáng
trang trí, hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn trang trí và đèn tín hiệu giao thông đô
thị.
5. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị và các dịch vụ chỉnh trang đô thị
thường xuyên khác (treo cờ, quét vôi, sơn đường).
6. Những nội dung về sản phẩm, dịch vụ công không quy định tại Quy định
này thì được áp dụng các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân thành phố
Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ chức, cá nhân có
hoạt động liên quan đến quản lý, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Xây dựng dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý sản
phẩm, dịch vụ công; ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ
công, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công
1. Phương pháp lập dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo
các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Sở Xây dựng về xác
định và quản lý chi phí dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(riêng phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị áp
dụng đối với nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác
định theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực
hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công (Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ đầu tư, các
đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao làm chủ đầu tư quản lý sản phẩm,
dịch vụ công) được phép thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm
thực hiện lập, thẩm tra hồ sơ dự toán để phục vụ công tác thẩm định dự toán chi phí
sản phẩm, dịch vụ công, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm,
dịch vụ công của cơ quan chuyên môn.
2. Chi phí giám sát sản phẩm, dịch vụ công là các chi phí cần thiết cho việc
thực hiện các công việc giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn
lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công.
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3. Chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công là các chi phí cần thiết để đơn vị
được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công tổ chức thực hiện
các công việc quản lý sản phẩm, dịch vụ công từ giai đoạn lập dự toán, thực hiện,
kết thúc, quyết toán sản phẩm, dịch vụ công.
4. Dự toán chi phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công được xác
định bằng cách lập dự toán, căn cứ vào khối lượng, nội dung công việc, số lượng
nhân lực, đặc điểm, điều kiện thực tế thực hiện, yêu cầu đối với từng loại sản phẩm,
dịch vụ công và khả năng cân đối ngân sách của cấp có thẩm quyền. Dự toán chi
phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công được thẩm định, phê duyệt
cùng dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công hằng năm.
5. Khối lượng của từng loại công tác sản phẩm, dịch vụ công được xác định
theo kế hoạch thực hiện do đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ
sản phẩm, dịch vụ công tiến hành lập và phê duyệt kế hoạch làm cơ sở lập dự toán
chi phí sản phẩm, dịch vụ công.
6. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ
công lập dự toán và phương thức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn
trình cơ quan, chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định trước ngày 30 tháng 9 hằng
năm (của năm trước năm tổ chức tổ chức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công).
7. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài
nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định
dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công; dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản
lý sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh và thông báo kết quả thẩm định cho đơn
vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công trình cấp
có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
8. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt trong một số
trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành đối với dự toán chi phí sản phẩm,
dịch vụ công, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công.
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9. Sau khi có quyết định phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công,
dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công, đơn vị được
giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công tổ chức lựa chọn
nhà thầu thực hiện cung ứng dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công theo quy định
hiện hành.
10. Thời gian thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ
công, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý sản phẩm, dịch vụ công
a) Thời gian thẩm định: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ theo quy định.
b) Thời gian phê duyệt: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ theo quy định.
Điều 4. Lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công
Lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện
thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; trường
hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình
thức đặt hàng trong trường hợp các gói thầu thuộc danh mục quy định tại các
khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quy định này không đáp
ứng được các điều kiện về đấu thầu.
Điều 5. Điều kiện, căn cứ trong trường hợp áp dụng phương thức đặt
hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công
1. Đối với dịch vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4
Điều 1 Quy định này
a) Điều kiện đặt hàng: thỏa mãn các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước
từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2019/NĐ-CP).
b) Căn cứ đặt hàng: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số
32/2019/NĐ-CP.
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2. Đối với sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại khoản 1 và khoản 5
Điều 1 của Quy định này
a) Điều kiện đặt hàng: Thỏa mãn các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều
17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
b) Căn cứ đặt hàng: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số
32/2019/NĐ-CP.
3. Trường hợp đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công có tính đặc thù từ
nguồn ngân sách trung ương (nếu có), thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 6. Tổ chức thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công
1. Sau khi có Quyết định phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện cung
ứng sản phẩm, dịch vụ công của cấp thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các
đơn vị được giao kinh phí thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công tổ chức lựa chọn
nhà thầu thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định cụ thể:
a) Đấu thầu
Thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 21 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và
các quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và
các văn bản pháp lý khác có liên quan.
b) Đặt hàng
- Hình thức đặt hàng: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ
sản phẩm, dịch vụ công được giao làm chủ đầu tư quyết định đặt hàng nhà
sản xuất, cung ứng sản phẩm, sản phẩm, dịch vụ công theo Mẫu số 01 ban hành
kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đặt
hàng ký hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công với đơn vị nhận đặt
hàng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) lập hồ sơ yêu cầu gửi đơn vị cung ứng

sản phẩm, dịch vụ công;
- Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công lập hồ
sơ đề xuất đặt hàng gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị);
- Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) kiểm tra, xét hồ sơ đề xuất và lựa
chọn đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) tổ chức ký hợp đồng với đơn vị
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công đã được lựa chọn tại khoản 1 Điều này.
3. Căn cứ hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công đã được ký kết, các tổ
chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công đảm
bảo đúng quy trình và yêu cầu theo quy định.
4. Công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được
tổ chức định kỳ theo quy định, hoặc đột xuất theo hợp đồng đã được ký kết.
5. Khi kết thúc các nhiệm vụ theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân cấp huyện
(các đơn vị) có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các sản phẩm sản phẩm, dịch vụ
công đã thực hiện và thanh lý hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.
Điều 7. Phương thức nghiệm thu
1. Công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được
tổ chức định kỳ theo quy định, hoặc đột xuất theo hợp đồng đã được ký kết.
2. Hồ sơ và thành phần nghiệm thu
a) Hồ sơ nghiệm thu
Sổ nhật ký, biên bản nghiệm thu. Nội dung nghiệm thu phải chi tiết cho từng
sản phẩm, dịch vụ công, phải thể hiện đầy đủ các tiêu chí: khối lượng sản phẩm sản
phẩm, dịch vụ công đã thực hiện; chất lượng công việc đã hoàn thành; thông số kỹ
thuật theo đúng quy định của nhà nước.
b) Thành phần tham gia trong hồ sơ nghiệm thu
- Đối với công việc mang tính chất thường xuyên
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+ Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký: đơn vị cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công tự tổ chức ghi sổ nhật ký và nghiệm thu nội bộ.
+ Nghiệm thu tháng: gồm cán bộ giám sát của chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân
cấp huyện hoặc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư) và đại diện đơn vị thực hiện
hợp đồng sản phẩm, dịch vụ công (mời đại diện của Ủy ban nhân dân xã, phường,
thị trấn sở tại nếu thấy cần thiết).
+ Nghiệm thu định kỳ hàng quý, nghiệm thu theo công việc phát sinh:
Đối với chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lãnh đạo phòng Quản lý
đô thị (Kinh tế và Hạ tầng) chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy
ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có liên quan, các phòng, ban đơn vị có liên quan
và đại diện đơn vị thực hiện hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.
Đối với chủ đầu tư là các đơn vị được giao kinh phí thực hiện sản phẩm,
dịch vụ công: Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc chủ đầu tư chủ trì phối
hợp với các phòng, ban đơn vị có liên quan, đơn vị tư vấn quản lý dự án (nếu có)
và đại diện đơn vị thực hiện hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công.
Đối với chủ đầu tư là các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao làm
chủ đầu tư: gồm đại diện chủ đầu tư (thủ trưởng đơn vị và cán bộ giám sát) và đại
diện đơn vị thực hiện hợp đồng dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công và đại diện Ủy ban
nhân dân xã (phường, thị trấn) nếu cần thiết.
+ Nghiệm thu giá trị thực hiện sản phẩm, dịch vụ công hàng năm:
Đối với chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân
dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với đại diện đơn vị thực hiện Hợp đồng cung ứng
sản phẩm, dịch vụ công để tổ chức nghiệm thu; thành phần gồm: Phòng Quản lý đô
thị (Kinh tế và Hạ tầng), Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban đơn vị có liên
quan và đại diện Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nếu cần thiết.
Đối với chủ đầu tư là các đơn vị được giao kinh phí thực hiện sản phẩm,
dịch vụ công: Lãnh đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với đại diện đơn vị thực hiện dịch
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vụ công ích, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp và các phòng, ban chuyên môn
trực thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án (nếu có) để tổ chức nghiệm thu.
Đối với chủ đầu tư là các đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao làm
chủ đầu tư: Gồm đại diện chủ đầu tư (thủ trưởng đơn vị và cán bộ giám sát) và đại
diện đơn vị thực hiện hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công và đại diện Ủy
ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nếu cần thiết.
- Đối với công việc mang tính chất không thường xuyên
Chủ đầu tư chủ trì phối hợp với đơn vị thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công tổ chức nghiệm thu theo tiến độ hoàn thành sản phẩm, dịch vụ công; thành
phần tham gia nghiệm thu gồm: lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị);
lãnh đạo phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) và đại diện
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nếu cần thiết.
c) Yêu cầu trong công tác nghiệm thu
Nghiệm thu đảm bảo đúng thực tế, đúng thời điểm và kịp thời, các yêu cầu
về kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
3. Thời gian nghiệm thu
a) Đối với công việc mang tính chất thường xuyên
- Nghiệm thu hàng tháng: Từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng tiếp theo; thời gian
nghiệm thu tháng cuối quý thực hiện cùng thời điểm nghiệm thu hàng quý;
- Nghiệm thu hàng quý: Từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng liền kề tháng cuối
quý;
- Nghiệm thu năm: Nghiệm thu vào tuần đầu tiên của năm tiếp theo trên cơ
sở hợp đồng đã ký (thời gian để tính 01 năm bắt đầu từ ngày ký hợp đồng).
b) Đối với công việc mang tính chất không thường xuyên: Theo tiến độ hoàn
thành công việc.
Điều 8. Nguyên tắc tạm ứng, thanh toán, quyết toán
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Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24, Điều 25 Nghị định số
32/NĐ-CP và theo các quy định hiện hành về hợp đồng của nhà nước.
Điều 9. Xử lý các trường hợp phát sinh khối lượng thực hiện sản phẩm,
dịch vụ công
1. Trường hợp phát sinh khối lượng sử dụng ngân sách do Ủy ban nhân dân
cấp huyện cân đối: Ủy ban nhân dân cấp huyện tự tổ chức thẩm định, phê duyệt và
tổ chức thực hiện.
2. Trường hợp phát sinh khối lượng sử dụng ngân sách do Ủy ban nhân dân
tỉnh cân đối, Ủy ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) tổ chức lập dự toán, trình
thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 3 Quy định này và tổ chức lựa chọn
đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo quy định để triển khai thực hiện.
Thời gian lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện tại thời điểm phát sinh
khối lượng, công việc.
3. Trường hợp phát sinh khối lượng cần điều chỉnh cơ cấu nhưng không vượt
dự toán đã được duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ sản
phẩm, dịch vụ công thực hiện lập, thẩm định theo trình tự quy định, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Hướng dẫn các cơ quan được giao quản lý vốn ngân sách cho công tác sản
phẩm, dịch vụ công trong việc quản lý chi phí sản phẩm, dịch vụ công về áp dụng,
vận dụng các định mức, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công tại Điều 1 Quy định này
trên địa bàn tỉnh (trừ dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt).
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành những đơn giá chưa có trong hệ thống đơn giá sản phẩm,
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dịch vụ công trên địa bàn tỉnh (trừ dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt).
3. Phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình thẩm định dự toán chi phí sản
phẩm, dịch vụ công theo khoản 7 Điều 3 của Quy định này.
4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra,
giám sát việc tổ chức ký hợp đồng và thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công do các
đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công triển
khai (trừ dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt).
5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho
Ủy ban nhân dân cấp huyện; các Sở, ban ngành và các đơn vị được Ủy ban nhân
dân tỉnh giao thực hiện dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công phê duyệt dự toán chi phí
sản phẩm, dịch vụ công, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường trong
quá trình thẩm định dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công theo khoản 7 Điều 3
của Quy định này.
2. Phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chế
độ chính sách trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, cho ý kiến bằng
văn bản về phương thức thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh
theo quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.
3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao dự toán thực hiện
các sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình thẩm định, cho ý kiến bằng văn
bản về phương thức thực hiện các dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh
theo quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.
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2. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra
Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh.
3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra,
giám sát việc tổ chức ký hợp đồng và thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công do Ủy
ban nhân dân cấp huyện (các đơn vị) triển khai đối với dịch vụ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Điều 13. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình thẩm định, cho ý kiến bằng văn
bản về phương thức thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo
quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Lập, phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công trên địa
bàn do cấp mình quản lý.
2. Trình cấp có thẩm quyền giao dự toán thực hiện các sản phẩm, dịch vụ
công có sử dụng nguồn ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh theo quy định.
3. Phê duyệt quyết toán thực hiện sản phẩm, dịch vụ công theo quy định.
4. Giao phòng, ban chuyên môn làm chủ đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ
chức lập dự toán và phương thức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công trình cơ quan
quản lý nhà nước thẩm định thực hiện theo các quy định tại khoản 7, Điều 3 Quy định
này.
5. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và giao dự toán chi phí
dịch vụ công ích, giao dự toán thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn
quản lý.
6. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và phương thức thực
hiện, phê duyệt dự toán chi tiết, giá gói thầu; tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thực
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hiện sản phẩm, dịch vụ công với đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo
Điều 6 Quy định này.
7. Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng về quy trình, khối lượng,
thời gian và chất lượng đối với các sản phẩm, dịch vụ công do tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn được giao quản lý.
8. Thỏa thuận kế hoạch thực hiện sản phẩm, dịch vụ công với đơn vị cung
ứng sản phẩm, dịch vụ công trước khi triển khai để làm cơ sở quản lý, giám sát,
kiểm tra và xử lý vi phạm.
9. Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về chấp
hành và thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của địa phương về vệ sinh
môi trường đô thị.
Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị được giao kinh phí để thực hiện các
sản phẩm, dịch vụ công
1. Lập kế hoạch thực hiện sản phẩm, dịch vụ công để triển khai thực hiện.
2. Lập dự toán và phương thức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công trình cơ quan
có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Quy định này.
3. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và phương thức thực
hiện, phê duyệt dự toán chi tiết, giá gói thầu; tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng
thực hiện sản phẩm, dịch vụ công với đơn vị cung ứng dịch vụ sản phẩm,
dịch vụ công.
4. Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng cả về quy trình, khối lượng,
thời gian và chất lượng đối với các dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công do tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp thực hiện đối với nội dung công việc được giao quản lý, thực hiện.
Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng và thường xuyên về công tác vệ sinh

môi

trường đô thị để xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh. Chỉ đạo các bản, tiểu
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khu, tổ dân phố đưa nội dung chấp hành quy định về vệ sinh môi trường đô thị vào
các cuộc họp thường xuyên của bản, tiểu khu, tổ dân phố.
2. Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ sản phẩm, dịch vụ công để thống nhất
quy định thời gian, địa điểm đổ rác, dụng cụ đựng rác thải sinh hoạt trên địa bàn, đảm
bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị.
3. Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức,
cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn.
4. Phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện những tồn tại, khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn.
5. Tham gia công tác nghiệm thu các sản phẩm sản phẩm, dịch vụ công trên
địa bàn khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công
1. Tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công theo đúng hợp đồng đã ký kết,
đảm bảo quy trình kỹ thuật và chất lượng theo quy định.
2. Thực hiện theo kế hoạch và hợp đồng thực hiện sản phẩm, dịch vụ công
hàng tháng, quý, năm do chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn lao động và an toàn
giao thông trong quá trình thực hiện các dịch vụ công ích.
4. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đô thị, giữ gìn, bảo vệ tài sản
nhà nước trong quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ công đô thị.
5. Chấp hành việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng của Ủy ban
nhân dân cấp huyện (các đơn vị) trong quá trình thực hiện cung ứng các dịch vụ công
ích. Phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
(các đơn vị) những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sản phẩm,
dịch vụ công trên địa bàn.
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6. Thống nhất với chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) để quy định cụ
thể về vị trí, địa điểm, thời gian thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
7. Tổ chức triển khai thu giá đối với các sản phẩm, dịch vụ công khi được
cấp có thẩm quyền quy định bằng văn bản.
Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Xử lý chuyển tiếp
a) Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước,
sản phẩm, dịch vụ công đã được đặt hàng hoặc đã tổ chức đấu thầu thực hiện trước
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định
số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng
12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định quản lý dịch vụ sản phẩm,
dịch vụ công trên địa bàn tỉnh cho đến khi thanh lý hợp đồng đặt hàng, đấu thầu.
b) Đối với các gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước đang trong quá trình thực hiện lựa chọn đơn vị thực hiện đặt
hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đến thời điểm Quyết định này
có hiệu lực thi hành thì các bước tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Quyết
định này.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong
Quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản
quy phạm pháp luật mới.
3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc yêu
cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

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

Số: 21/2022/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện
mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập
trung;
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Căn cứ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định
trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng
12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản
công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành
kèm theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 223/TTr-STC-QLG&CS ngày
08 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh
Hoà Bình
1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh gồm:
a) Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến:
- Máy tính để bàn;
- Máy vi tính xách tay;
- Máy photocoppy.
b) Thiết bị giáo dục và đào tạo gồm: Thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ,
thiết bị dạy học phòng tin học mua sắm đồng bộ cho cấp học; máy chiếu (bao gồm
cả màn chiếu).
c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại
các đơn vị y tế công lập thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31
tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng
máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
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Trường hợp các thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh cần lắp
đặt đồng bộ với các thiết bị khác (không thuộc danh mục mua sắm tập trung) theo
đề cương, giải pháp kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn thẩm định hoặc lắp đặt
đồng bộ theo thiết kế mẫu được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì không phải
tách các thiết bị này để mua sắm tập trung.
d) Đối với các loại tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung nêu trên: các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà Bình thực hiện mua sắm theo quy định của
pháp luật hiện hành.
2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh Hòa Bình quy định tại Điều 1
Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh tổ chức thực
hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định hiện hành. Việc điều chỉnh, bổ sung
danh mục tài sản mua sắm tập trung thực hiện theo Quyết định này do Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét quyết định.
Điều 2. Đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung
1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập
trung quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị
trực thuộc huyện, thành phố quản lý.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản
thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 1
Quyết định này đối với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.
3. Giao Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh
mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối
với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.
4. Giao Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thực hiện mua sắm tập trung đối với
các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1
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Quyết định này của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh (trừ các đơn vị thuộc ngành
Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản theo hình thức mua
sắm tập trung
1. Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách
hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa
phương.
3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện
trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà
nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Quyết định
này.
4. Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách.
5. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp
công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do
Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
6. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và
nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang
thiết bị y tế.
Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập
trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền
phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm; cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản
tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu (trong đó, ưu
tiên mua sắm theo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung và thỏa thuận
khung được ký kết tại thời điểm gần nhất).
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Các nội dung khác có liên quan không quy định tại quyết định này, thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Điều 4. Xử lý một số tình huống phát sinh cụ thể
1. Đối với các gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện mua
sắm theo quy định hiện hành.
2. Trường hợp phát sinh đột xuất, cấp bách cần phải mua sắm, trang bị thêm
hoặc thay thế ngay để khắc phục sự cố và đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình
thường; đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng
cấp cho phép thực hiện mua sắm theo quy định cụ thể các trường hợp sau:
a) Trường hợp tài sản mua sắm tập trung bị hư hỏng không tiếp tục sử dụng
được do trường hợp bất khả kháng xảy ra như: thiên tai, hỏa hoạn, chập điện, cháy,
nổ, sét đánh...có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên;
b) Đơn vị thành lập mới, chia tách;
c) Tài sản phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính
tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua từ nhà thầu khác;
d) Được cấp kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập
trung (theo đề án, dự án, chương trình hoặc bổ sung kinh phí); các tiêu chí để đạt
tiêu chuẩn xã nông thôn mới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
đ) Phát sinh nhu cầu mua sắm ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm (nếu có);
e) Các trường hợp phát sinh đặc biệt khác (nếu có).
Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị được giao mua sắm tập trung
Sở Thông tin Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm
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tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo đúng tiêu chuẩn, định mức đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm tài sản tập trung
theo quy định hiện hành.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và thay thế
Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hoà Bình Ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp
địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các
ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Tất Liêm
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UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HOÀ BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2022/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 7 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình
––––––––––––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của
Bộ Trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 101 /TTr-LĐTBXH ngày 13 tháng 6 năm 2022.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh Hoà Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 và
thay thế Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh
Hòa Bình quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày
05/8/2021 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban
hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HOÀ BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 /2022/QĐ-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Điều 1. Vị trí
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà
nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp;
bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm);
người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội
(sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) và theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Chức năng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và
tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế
và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng
dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản
khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi
quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
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c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp
huyện;
d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dự thảo quyết định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (nếu có);
đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự
nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và
theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh theo phân công;
b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề
án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn,
phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản
lý nhà nước được giao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Về lĩnh vực việc làm
a) Tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng
năm, dự án, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động,
dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt
Nam theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân
tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của tỉnh;
b) Hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách bảo
hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của
pháp luật; tổ chức cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ
việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật
và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy
phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy
định của pháp luật lao động;
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đ) Quản lý tổ chức được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp, ủy
quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu về tuyển dụng, quản lý người lao
động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;
e) Thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt
Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
a) Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết;
b) Xác nhận việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đối với doanh
nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở
nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày; xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động
đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
trực tiếp giao kết;
c) Cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của người
sử dụng lao động để người lao động sau khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài về
nước lựa chọn việc làm phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề
nghiệp được tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài;
d) Hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội
tự nguyện nhằm hòa nhập xã hội.
6. Về lĩnh vực lao động, tiền lương
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao
động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương
lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình
công, chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại, bán, cho thuê,
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; giải thể, phá sản doanh nghiệp; trong sắp xếp,
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương trong
khu vực sản xuất kinh doanh;
c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ và bảo
đảm bình đẳng giới, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động
chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;
d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại
lao động tại địa phương;
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đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về
việc đăng ký và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức của
người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã
hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc
ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị trong đó đề xuất phương án
xử lý (nếu có) với các bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm
xã hội thuộc thẩm quyền;
c) Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo
hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan
triển khai tổ chức thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn phù hợp với
đặc điểm của từng nhóm đối tượng tại địa phương trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền
bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê
duyệt.
8. Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ
sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương;
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm,
hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố
hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;
c) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài
liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động;
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao
động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại các vụ tai nạn
lao động và phối hợp với ngành y tế điều tra bệnh nghề nghiệp theo đề nghị của cơ
quan bảo hiểm xã hội;
đ) Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình
hình tai nạn lao động; công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương;
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e) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300
giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao
động trên địa bàn quản lý.
9. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm)
a) Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kế
hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau
khi được phê duyệt; sắp xếp, tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hướng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công
lập thuộc phạm vi quản lý;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục
nghề nghiệp;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán
bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và nhà giáo; tổ chức hội giảng nhà giáo trong cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên
quan đến người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp;
d) Tổ chức thực hiện việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên
trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; việc thành lập, công nhận trường
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; việc
thành lập, đình chỉ hoạt động phân hiệu của trường trung cấp; việc công nhận,
không công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục, việc công nhận, miễn nhiệm
giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Thực hiện việc công nhận Hội
đồng quản trị trường trung cấp tư thục; việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với
nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh
nghiệp;
đ) Rà soát, xây dựng, quản lý danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp
và các chương trình đào tạo khác; tổ chức thực hiện quy định về đào tạo trình độ
trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào
tạo nghề trong doanh nghiệp; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao
động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ và các đối
tượng chính sách khác.
10. Về lĩnh vực người có công
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người
có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng;
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b) Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều
dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ;
quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn;
c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ theo
phân công hoặc phân cấp; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di
chuyển hài cốt liệt sĩ;
d) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách,
chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;
đ) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử
dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.
11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, giảm
nghèo; chế độ, chính sách và pháp luật đối với người cao tuổi, người khuyết tật,
người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng
bảo trợ xã hội khác;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững theo thẩm quyền; các chương trình, đề án, dự án về công tác xã hội, người
cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo, y tế lao động
xã hội và các chương trình, đề án trong lĩnh vực bảo trợ xã hội;
c) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức cung cấp các
dịch vụ công tác xã hội; hướng dẫn tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào các cơ
sở trợ giúp xã hội và từ cơ sở trợ giúp xã hội về gia đình;
d) Tổng hợp, thống kê số liệu về đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi,
người khuyết tật, người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, người
thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.
12. Về lĩnh vực trẻ em
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế
hoạch, mô hình, dự án về: bảo vệ trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về
trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Tháng hành
động vì trẻ em;
b) Điều phối thực hiện quyền trẻ em phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa
phương; đề xuất việc bố trí, vận động nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em
và bảo vệ trẻ em tại địa phương; tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở cung cấp dịch
vụ bảo vệ trẻ em theo thẩm quyền; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm
hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
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c) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp
luật; đề xuất việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em khi địa phương xây
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng báo cáo hằng năm
hoặc đột xuất về việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên
địa bàn tỉnh.
13. Về lĩnh vực bình đẳng giới
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp
luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại địa
phương;
b) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực
hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực
trên cơ sở giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;
c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, mô
hình, dự án về bình đẳng giới; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
14. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, ngừa tệ nạn mại dâm, hỗ trợ
giảm tác hại, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách,
giải pháp phòng, ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ
nạn nhân theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban
nhân dân tỉnh;
d) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy; về
phòng, ngừa tệ nạn mại dâm.
15. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi
chuyên ngành, lĩnh vực.
16. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.

34

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý và theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành
phố và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ;
xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà
nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo mục tiêu, chương trình cải cách hành chính của Ủy
ban nhân dân tỉnh.
21. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ
chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố
cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và theo sự phân
công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có
công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội.
23. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.
24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định
của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và 03 Phó
Giám đốc.
a) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách
nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân
dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh.
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b) Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công
tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân
công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy
quyền điều hành các hoạt động của Sở.
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen
thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với
Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
theo quy định của pháp luật.
d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ
nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc
Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm có:
a) Văn phòng;
b) Thanh Tra;
c) Phòng Kế hoạch –Tài chính;
d) Phòng Người có công;
đ) Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
e) Phòng Bảo trợ xã hội;
g) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;
h) Phòng Lao động - Việc làm;
i) Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:
a) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình;
b) Trung tâm Công tác xã hội và Qũy bảo trợ trẻ em;
c) Cơ sở cai nghiện ma túy số I;
d) Cơ sở cai nghiện ma túy số II;
đ) Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi;
e) Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hòa Bình;
g) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình.
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Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và yêu cầu thực tế
ở địa phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập mới, sáp
nhập hoặc giải thể các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy
hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.
4. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức, tổng số lượng
người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của
tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.
2. Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý tổ
chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu
viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị
sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào
tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao
động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 6. Tổ chức thực hiện.
Sở Lao động –Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt
quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung mới phát sinh hoặc khó
khăn, vướng mắc, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh để xem xét, giải quyết./.
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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản
đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số
136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;
Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm
định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;
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Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu
chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản
đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000;
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
208/TTr-STNMT ngày 29 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung có
liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 và thay
thế Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản
phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ
trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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QUY ĐỊNH
Một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ
trên địa bản tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc
và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
2. Quy định này không áp dụng đối với hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ
mục đích quốc phòng - an ninh của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
và hoạt động đo đạc và bản đồ quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản
đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình.
Điều 3. Nguyên tắc trong hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ đều được thực hiện các
nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ trong Giấy phép khi Giấy phép hoạt động đo
đạc và bản đồ do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực. Các cá nhân đều được
thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ trong Chứng chỉ hành nghề khi
Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
2. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được thực hiện bằng ngân
sách nhà nước phải được chủ đầu tư dự án, đề án kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu
giao nộp để lưu trữ, quản lý, khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật.
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Chương II
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG
VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Điều 4. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ
1. Bản đồ địa chính
a) Đo vẽ bản đồ địa chính các xã, phường, thị trấn thì thiết kế kỹ thuật được
lập theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30
tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung
một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19
tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ
địa chính.
b) Đo chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính, đo chỉnh lý bản đồ
địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác có sử
dụng ngân sách nhà nước thì lập phương án thi công theo quy định tại khoản 5 Điều
21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; khoản 3 Điều 3 Thông tư
số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nội dung chính của phương án thi công bao gồm:
- Căn cứ lập phương án thi công;
- Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;
- Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;
- Kinh phí thực hiện.
2. Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác
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a) Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác do các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân
dân cấp huyện làm chủ đầu tư, có sử dụng ngân sách nhà nước thì lập thiết kế kỹ
thuật - dự toán bao gồm các nội dung chính sau:
- Sự cần thiết phải đo đạc, lập bản đồ;
- Cơ sở pháp lý;
- Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;
- Đặc điểm tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội nơi thực hiện dự án đo đạc lập
bản đồ;
- Tình hình công tác đo đạc lập bản đồ trong phạm vi thực hiện dự án, công
trình; hiện trạng và khả năng sử dụng tư liệu, tài liệu đo đạc và bản đồ, tư liệu ảnh
và các loại tài liệu, bản đồ khác;
- Thực trạng nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, năng lực thực hiện dự án
đo đạc và bản đồ của các đơn vị thuộc cơ quan quản lý địa phương;
- Thiết kế và giải pháp kỹ thuật;
- Tổ chức thực hiện;
- Dự toán kinh phí;
- Đánh giá tính khả thi và rủi ro thực hiện dự án, công trình.
b) Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác thực hiện theo nhu cầu của tổ chức, cá
nhân không sử dụng ngân sách nhà nước thì lập phương án kỹ thuật và dự toán kinh
phí đo đạc, bản đồ. Nội dung chính của phương án kỹ thuật bao gồm:
- Tóm tắt yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;
- Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;
- Kinh phí thực hiện.
Điều 5. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi
công đo đạc và bản đồ
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1. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc lập bản đồ
địa chính
a) Nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính các xã, phường, thị trấn do Sở Tài
nguyên và Môi trường thẩm định.
b) Nhiệm vụ đo chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính, đo chỉnh lý
bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất,
cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai
khác có sử dụng ngân sách nhà nước:
- Chủ đầu tư gửi phương án thi công lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi
trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm định đối với căn cứ lập phương
án thi công; mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc; giải pháp
kỹ thuật và tổ chức thực hiện; căn cứ áp dụng dự toán kinh phí thực hiện.
2. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công các nhiệm vụ đo
đạc và bản đồ khác
a) Các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ khác do các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân
cấp huyện làm chủ đầu tư, có sử dụng ngân sách nhà nước.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thẩm định sự cần thiết, phạm
vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ;
- Sở Tài chính có ý kiến thẩm định dự toán kinh phí trước khi trình cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt.
b) Dự án đo đạc và bản đồ không sử dụng ngân sách nhà nước
Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định hoặc thuê đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và
năng lực để thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí đo đạc, bản đồ. Kết
quả thẩm định là cơ sở để phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí.
3. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ
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a) Các dự án đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách nhà nước thì việc phê duyệt
thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ do cơ quan quyết
định đầu tư phê duyệt hoặc chủ đầu tư phê duyệt theo ủy quyền của cơ quan quyết
định đầu tư.
b) Các dự án đo đạc và bản đồ không sử dụng ngân sách nhà nước thì việc phê
duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền của
chủ đầu tư.
Điều 6. Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và
bản đồ
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Đo đạc và bản đồ.
2. Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
được thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định ,
nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; đối với đo đạc, thành lập bản đồ
địa chính được thực hiện theo Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám
sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý
đất đai.
Điều 7. Xác nhận bản đồ
1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận các sản phẩm bản đồ sử dụng làm
tài liệu, hồ sơ phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định, gồm:
a) Bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng các tỷ lệ nhằm phục vụ cho các mục
đích: Xin cấp chỉ giới quy hoạch, lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch khu vực
đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch
phân khu và quy hoạch xây dựng nông thôn; công trình ngầm đô thị; cấp nước,

44

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

thoát nước và xử lý nước thải; thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên và môi
trường; quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi;
b) Bản đồ địa chính, trích đo, trích lục địa chính phục vụ công tác thu hồi đất,
giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bản đồ phục vụ giao đất,
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
c) Bản đồ chuyên đề.
2. Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận mảnh trích đo địa chính theo quy định
tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các
thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau:
Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người thực hiện đo
đạc, người kiểm tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai.
Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do tổ chức có chức năng hành nghề đo
đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng
nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký và đóng dấu của tổ chức
thực hiện đo đạc; người kiểm tra trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai; Giám đốc
Văn phòng Đăng ký đất đai ký duyệt.
Chương III
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, quy định, quản lý
hoạt động đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
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b) Chủ trì rà soát, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt
bộ đơn giá hoặc điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình theo định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng
năm, dự án về đo đạc, bản đồ của ngành và địa phương, đảm bảo không chồng chéo
với kế hoạch, dự án của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ của các Bộ,
ngành khác;
d) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ
mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công trong
chiến lược phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm, hàng năm
phù hợp với kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng dữ liệu địa chính, dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất, dữ liệu bản đồ
chuyên ngành về khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;
đ) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc, bản đồ theo quy
hoạch, kế hoạch; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc, bản đồ trên toàn tỉnh; quản lý việc
bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc, bản đồ;
e) Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án thi công các dự án đo đạc
và bản đồ theo quy định tại Điều 5 của Quy định này;
g) Xác nhận bản đồ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định này;
h) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt
Nam cấp mới, cấp bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ cho các tổ chức; sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ
hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp
luật về đo đạc và bản đồ của các tổ chức và cá nhân theo quy định;
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i) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ
sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ; cập nhật, lưu trữ, công bố và cung cấp thông
tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và các thông tin, dữ
liệu đo đạc, bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao;
k) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và
quản lý bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp về địa giới hành
chính các cấp;
l) Chủ trì tổ chức thành lập, cập nhật bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh khi có sự thay đổi liên quan đến đơn vị hành chính;
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường một bộ bản sao dữ liệu dạng số và một bộ bản đồ
hành chính cấp tỉnh, cấp huyện in trên giấy trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát
hành;
m) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp bảo vệ công trình hạ tầng
đo đạc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ công
trình hạ tầng đo đạc; công bố công khai mốc giới, ranh giới hành lang bảo vệ công
trình hạ tầng đo đạc; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép
hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; đề xuất việc di dời mốc đo đạc trên
diện tích đất đã giao cho cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5
Điều 17 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP;
n) Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên
và Môi trường về hoạt động đo đạc, bản đồ thuộc phạm vi quản lý của địa phương
theo quy định;
o) Hướng dẫn hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy
định của pháp luật.
2. Các Sở, Ban, ngành có liên quan
a) Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ
chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao quản lý;
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b) Chịu trách nhiệm lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ
thuật - dự toán, phương án thi công đo đạc và bản đồ chuyên ngành sử dụng ngân
sách nhà nước theo thẩm quyền;
c) Tham mưu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt bộ
đơn giá đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình theo định mức kinh tế kỹ thuật
về đo đạc và bản đồ của Bộ, ngành chủ quản;
d) Chủ trì xây dựng, vận hành, bảo trì, bảo vệ, di dời mốc đo đạc cơ sở chuyên
ngành, trạm định vị vệ tinh chuyên ngành quản lý;
đ) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công trong chiến lược phát triển
hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm, hàng năm phù hợp với kế hoạch
tổng thể đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dữ liệu bản đồ chuyên ngành theo nội
dung của Bộ, ngành chủ quản;
e) Báo cáo hoạt động đo đạc, bản đồ hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thực hiện theo quy định tại điểm a, b, d khoản 2 Điều 58 Luật Đo đạc và Bản đồ,
khoản 2 Điều 16 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019, các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
a) Tham gia quản lý mốc đo đạc quốc gia, mốc đo đạc cơ sở chuyên ngành; đo
đạc, những hoạt động đo đạc và bản đồ trái với quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch dài hạn, kế
hoạch hàng năm, dự án về đo đạc và bản đồ của địa phương, đảm bảo phù hợp với
kế hoạch, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện sau khi được Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
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c) Hàng năm báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ, tình trạng công trình hạ
tầng đo đạc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Luật Đo đạc và Bản đồ,
khoản 2 Điều 16 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019, các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
a) Bảo vệ mốc đo đạc quốc gia, mốc đo đạc cơ sở chuyên ngành; ngăn chặn,
xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật
về hoạt động đo đạc, bản đồ và bảo vệ các công trình hạ tầng đo đạc tại địa
phương;
b) Phối hợp với các chủ đầu tư để tiếp nhận, quản lý hệ thống bản đồ, hồ sơ
địa giới hành chính, mốc quy hoạch xây dựng, giao thông, dự án đo đạc và bản đồ
theo quy định;
c) Hàng năm báo cáo về tình trạng công trình hạ tầng đo đạc gửi Ủy ban nhân
dân cấp huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường
tổng hợp theo quy định.
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Tuân thủ các quy định tại Quyết định này và pháp luật có liên quan khi
tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ.
2. Chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án đo đạc và bản đồ có trách nhiệm lập hồ
sơ và bàn giao công trình hạ tầng đo đạc cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt công
trình theo quy định.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công
trình hạ tầng đo đạc theo quy định của pháp luật.
4. Không được cản trở hoặc gây khó khăn cho người có trách nhiệm thực hiện
nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ.
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5. Đề xuất và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đình chỉ phát
hành hoặc thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về việc thể hiện chủ quyền quốc gia,
địa giới hành chính, địa danh; sản phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật;
sản phẩm bản đồ có nội dung thuộc phạm vi nghiêm cấm theo quy định.
Điều 10. Giao nộp, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và
bản đồ
1. Đối với các sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành thực hiện bằng nguồn
vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị thực hiện giao nộp theo quy định của
pháp luật chuyên ngành, đồng thời giao nộp 01 (một) bộ tài liệu, sản phẩm (in trên
giấy và sản phẩm dạng file số lưu trữ trong USB) cho Sở Tài nguyên và Môi trường
đế tích hợp, kết nối vào hệ thống thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ của tỉnh.
2. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ thực
hiện theo quy định tại Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày
13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc
và bản đồ; Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ
liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang có hiệu lực thi hành.
3. Thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước
được cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo nhu cầu sử dụng.
4. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật Nhà
nước độ Mật, tối mật cho cơ quan, tổ chức, công dân được thực hiện theo quy định
của pháp luật có liên quan.
5. Đối với sản phẩm bản đồ địa chính, tại các khu vực đã có bản đồ địa chính
hoặc bản trích đo địa chính thì phải sử dụng bản đồ này để đăng ký đất đai, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa
chính; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp về đất đai. Trong trường hợp bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính đã
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có mà có biến động thì thực hiện đo đạc chỉnh lý, đo bổ sung hoặc đo vẽ lại khu
vực bị biến động để sử dụng.
Chủ Đầu tư các dự án, nhiệm vụ có sử dụng bản đồ địa chính thì liên hệ với
Sở Tài nguyên và Môi trường (quan Văn phòng Đăng ký đất đai) để được cung cấp
trích lục bản đồ địa chính sử dụng; trường hợp bản đồ địa chính có biến động thì
phải đo chỉnh lý, đo bổ sung hoặc đo lại trước khi trích lục, đồng thời phải cập
nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ Đầu tư các dự án, nhiệm vụ
trong việc tổ chức đo chỉnh lý, đo bổ sung hoặc đo lại bản đồ địa chính và hướng
dẫn quy trình, thủ tục thực hiện của Văn phòng Đăng ký đất đai, các phòng chuyên
môn trực thuộc Sở trong việc cung cấp trích lục bản đồ địa chính; đo chỉnh lý, đo
bổ sung hoặc đo lại bản đồ địa chính và cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với các dự án, công trình, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ đã và đang thực hiện
trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số
10/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà
Bình ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc
và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Điều 12. Điều khoản thi hành, sửa đổi, bổ sung
1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản pháp luật mới thì áp
dụng thực hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới.
2. Các hoạt động về đo đạc và bản đồ không quy định chi tiết tại Quy định này
thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh
các vấn đề mới thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên
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và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung vượt thẩm quyền./.
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Hoà Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
Số: 1259/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
––––––––––––––––––
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
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 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính
phủ về 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 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong
lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
202/TTr-STNMT ngày 23/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ (01 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi
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chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, công bố tại Quyết định số
2485/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
(Có danh mục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài
nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1259/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––––––

STT

1

Tên thủ tục hành chính/Mã TTHC
Tính tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản (đối với trường hợp Giấy
phép khai thác khoáng sản đã được
cấp trước ngày Nghị định số
203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)
1.004264.000.00.00.H28

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
thủ tục hành chính

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày
31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
quy định về phương pháp tính, mức thu
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Lĩnh vực

Địa chất và
Khoáng sản

Cơ quan thực
hiện

Sở Tài nguyên và
Môi trường
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TỈNH HÒA BÌNH

Số:

1327 /QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định khối lượng riêng, hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể nguyên
khai, tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản
nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
–––––––––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ nghị định số 164/2016/NĐ-Cp ngày 24 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
152/TTr-STNMT ngày 20 tháng 5 năm 2022 và Công văn số 2365/STNMT-KS
ngày 29/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định khối lượng riêng, hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể
nguyên khai, tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng
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khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,
như sau:
1. Hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai của khoáng sản
Tên loại khoáng
sản

STT

Hệ số nở rời

Ghi chú

Tự nhiên

Nguyên khai

1

Đá làm
VLXDTT (đá
vôi, đá Bazan..)

1

1,475

Lấy mức trung bình

2

Đất sét làm
gạch, ngói

1

1,29

Lấy mức trung bình

3

Cát làm
VLXDTT

1

1,13

Lấy mức trung bình

4

Đất san, lấp

1

1,29

Lấy mức trung bình

2. Tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai
Loại khoáng sản

STT

Đơn vị
tính

Tỷ lệ quy đổi
Thành phẩm

Nguyên khai

Thành phẩm của khoáng sản làm vật liệu xây dựng

1

Đá hộc

m3

1,0

1,00

2

Đá 4 x 6

m3

1,0

0,86

3

Đá 2 x 4

m3

1,0

0,82

4

Đá 2 x 3

m3

1,0

0,85

5

Đá 1 x 2

m3

1,0

0,82

6

Đá 1 x 1

m3

1,0

0,82

7

Đá mạt

m3

1,0

0,88

8

Đá base

m3

1,0

0,96

9

Đất, đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp
công trình

m3

1,0

1,00

10

Đá sét làm nguyên liệu xi măng

m3

1,0

1,00
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m3

Cát lòng sông

57

1,0

1,00

1,0

1,00

Thành phẩm của khoáng sản than
1

Than

Tấn

Thành phẩm của khoáng sản đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch
Kích thước
1

Gạch đặc

1000 viên

1,60m3

1000 viên

1,65m3

1000 viên

1,50m3

1000 viên

1,20m3

210 x 100 x 60 mm
Kích thước
215 x 105 x 60 mm
Kích thước

2

Gạch 02 lỗ
210 x 100 x 60 mm
Kích thước

3

Gạch 04 lỗ
210 x 100 x 60 mm

3. Tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, nguyên khối, từ “m3” sang “tấn”
Tỷ lệ quy đổi
khoáng sản

Loại khoáng sản

TT

m3

Tỷ lệ quy đổi
ra tấn

Khoáng sản nguyên khối
1

Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

1,0

2,70

2

Đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường

1,0

2,90

Khoáng sản thành phẩm
1

Đá hỗn hợp sau nổ mìn (đá nguyên khai)

1,0

1,81

2

Đá đá hộc

1,0

1,58

3

Đá 4 x 6

1,0

1,53

4

Đá 2 x 4

1,0

1,46

4

Đá 2 x3

1,0

1,52

5

Đá 1 x 1

1,0

1,46
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6

Đá 1 x 2

1,0

1,46

7

Đá mạt

1,0

1,56

8

Đá Base

1,0

1,70

9

Đất, đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp công trình

1,0

1,45

10

than

1,0

1,30

4. Các loại khoáng sản khác
Các loại khoáng sản khác chưa quy định tại Quyết định này được xác định
cụ thể theo báo cáo kết quả thăm dò, thẩm định thiết kế cơ sở, chủ trương đầu tư
dự án khai thác khoáng sản của từng mỏ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định khối lượng riêng, hệ số nở rời từ
thể tự nhiên sang thể nguyên khai, tỷ lệ quy đổi từ số lượng thành phẩm ra số lượng
nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ
trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tài
chính, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn
cứ Quyết định thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Tất Liêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1362/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của
của Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp về
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1222/TTr-STP
ngày 01/7/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính
(TTHC) được sửa đổi, bổ sung (18 thủ tục) trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.
(có danh mục chi tiết kèm theo)
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính (TTHC) tại
Quyết định này được công khai trên: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
(địa chỉ: http://csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ:
http://dichvucong.hoabinh.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn);
Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình (địa chỉ:
http://sotuphap.hoabinh.gov.vn/).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 16 thủ tục lĩnh vực Luật sư công bố tại Quyết định số 1775/QĐUBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc
công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư
pháp tỉnh Hoà Bình.
Điều 3. Các TTHC công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận,
trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.
- Giao Sở Tư pháp:
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết
TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt. Thời gian trước ngày 15/7/2022.
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+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên
quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết
định này trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở,
ngành và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh theo quy định.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư
pháp, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ
THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số:1362/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA

STT Tên TTHC
1

Đăng ký hoạt động của tổ
chức hành nghề luật sư
1.002010.000.00.00.H28

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực
hiện

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

(cắt giảm
30%TGGQ)

Phí/Lệ phí
50.000 đồng/hồ sơ

Tên VBQPPL quy định
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
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mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh 1nghiệp.

2

Thay đổi nội dung đăng
ký hoạt động của tổ chức
hành nghề luật sư
1.002032.000.00.00.H28

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.

(cắt giảm
30%TGGQ)

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

3

Thay đổi người đại diện
theo pháp luật của Văn
phòng luật sư, công ty
luật trách nhiệm hữu hạn
một thành viên

Trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ
(cắt giảm

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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1.002055.000.00.00.H28

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.

30%TGGQ)

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.
4

Thay đổi người đại diện
theo pháp luật của công ty
luật trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên,
công ty luật hợp danh
1.002079.000.00.00.H28

Trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ
(cắt giảm
30%TGGQ)

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

65
doanh nghiệp.

5

Đăng ký hoạt động của
chi nhánh của tổ chức
hành nghề luật sư
1.002099.000.00.00.H28

Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.

(cắt giảm
30%TGGQ)

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

6

Đăng ký hành nghề luật
sư với tư cách cá nhân
1.002153.000.00.00.H28

Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ
(cắt giảm
30%TGGQ)

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
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pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.
7

Đăng ký hoạt động của
chi nhánh, công ty luật
nước ngoài
1.002181.000.00.00.H28

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

2.000.000 đồng/hồ
sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.

(cắt giảm
30%TGGQ)

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

8

Thay đổi nội dung Giấy

Trong thời hạn 03

Trung tâm

1.000.000 đồng/hồ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
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đăng ký hoạt động của chi
nhánh, công ty luật nước
ngoài

ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

1.002198.000.00.00.H28

(cắt giảm
30%TGGQ)

phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

sơ
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29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

9

Hợp nhất công ty luật
1.002218.000.00.00.H28

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ
(cắt giảm
30%TGGQ)

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
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- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.
10

Sáp nhập công ty luật
1.002234.000.00.00.H28

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.

(cắt giảm
30%TGGQ)

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

11

Chuyển đổi công ty luật
trách nhiệm hữu hạn và
công ty luật hợp danh,
chuyển đổi văn phòng

Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

Không

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
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luật sư thành công ty luật

biện pháp thi hành Luật Luật sư.

1.008709.000.00.00.H28

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

12

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

Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

1.002398.000.00.00.H28

(cắt giảm
30%TGGQ)

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

50.000 đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
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cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.
13

Đăng ký hoạt động của
chi nhánh của công ty luật
nước ngoài tại Việt Nam
1.002384.000.00.00.H28

Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

600.000 đồng/hồ
sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.

(cắt giảm
30%TGGQ)

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt
động của chi nhánh, công
ty luật nước ngoài
1.002368.000.00.00.H28

Trong thời hạn 10
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.

Trung tâm
phục vụ hành
chính công
tỉnh Hòa Bình

2.000.000 đồng/hồ
sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
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pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp.

15

Cấp Chứng chỉ hành nghề
luật sư đối với người đạt
yêu cầu kiểm tra kết quả
tập sự hành nghề luật sư
1.000828.000.00.00.H28

Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Ban chủ
nhiệm Đoàn Luật sư
chuyển hồ sơ cho Sở
Tư pháp qua Trung
tâm phục vụ hành
chính công tỉnh kèm
theo bản xác nhận
người đề nghị cấp
Chứng chỉ hành nghề
luật sư có đủ tiêu
chuẩn luật sư theo
quy định của Luật
Luật sư.
Trong thời hạn bảy

- Sở Tư
pháp(Trung
tâm phục vụ
hành chính
công tỉnh Hòa
Bình)
- Bộ Tư pháp

- Lệ phí: 100.000
đồng/hồ sơ.
- Phí: 800.000
đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày
20/11/2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng
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Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong
lĩnh vực hoạt động luật sư.

ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tư pháp
có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, trong
trường hợp cần thiết
thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp
của hồ sơ và có văn
bản đề nghị kèm theo
hồ sơ cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư gửi
Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai
mươi ngày, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định
cấp Chứng chỉ hành
nghề luật sư.

16

Cấp Chứng chỉ hành nghề
luật sư đối với người
được miễn đào tạo nghề
luật sư, miễn tập sự hành

Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Ban chủ
nhiệm Đoàn Luật sư

- Sở Tư
Lệ phí:
pháp(Trung 100.000 đồng/hồ sơ.
tâm phục vụ
Phí: 800.000
hành chính
công tỉnh Hòa đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày
20/11/2012.
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nghề luật sư
1.000688.000.00.00.H28

chuyển hồ sơ cho Sở
Tư pháp
qua Trung tâm phục
vụ hành chính công
tỉnh kèm theo bản
xác nhận người đề
nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư có
đủ tiêu chuẩn luật sư
theo quy định của
Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tư pháp
có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, trong
trường hợp cần thiết
thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp
của hồ sơ và có văn
bản đề nghị kèm theo
hồ sơ cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư gửi
Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai

Bình)
- Bộ Tư pháp
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- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong
lĩnh vực hoạt động luật sư.
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mươi ngày, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định
cấp Chứng chỉ hành
nghề luật sư.

17

Cấp lại Chứng chỉ hành
nghề luật sư trong trường
hợp bị thu hồi Chứng chỉ
hành nghề luật sư theo
quy định tại Điều 18 của
Luật Luật sư
1.008624.000.00.00.H28

Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Ban chủ
nhiệm Đoàn Luật sư
chuyển hồ sơ cho Sở
Tư pháp

- Sở Tư
Lệ
phí:
pháp(Trung 100.000 đồng/hồ sơ.
tâm phục vụ
Phí: 800.000
hành chính
công tỉnh Hòa đồng/hồ sơ
Bình)
- Bộ Tư pháp

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày
20/11/2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày
14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

qua Trung tâm phục
vụ hành chính công
tỉnh kèm theo bản
xác nhận người đề
nghị cấp lại Chứng
chỉ hành nghề luật sư
có đủ tiêu chuẩn luật
sư theo quy định của
Luật Luật sư.

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
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ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tư pháp
có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, trong
trường hợp cần thiết
thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp
của hồ sơ và có văn
bản đề nghị kèm theo
hồ sơ cấp lại Chứng
chỉ hành nghề luật sư
gửi Bộ Tư pháp.
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thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong
lĩnh vực hoạt động luật sư.

Trong thời hạn hai
mươi ngày, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định
cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư.

18

Cấp lại Chứng chỉ hành
nghề luật sư Chứng chỉ
hành nghề luật sư trong
trường hợp bị mất, bị
rách, bị cháy hoặc vì lý

Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Ban chủ
nhiệm Đoàn Luật sư

- Sở Tư
Lệ
phí:
pháp(Trung 100.000 đồng/hồ sơ.
tâm phục vụ
Phí: 800.000
hành chính
công tỉnh Hòa đồng/hồ sơ

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày
29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày
20/11/2012.
-

Nghị

định

số

123/2013/NĐ-CP

ngày
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do khách quan khác mà
thông tin trên Chứng chỉ
hành nghề luật sư bị thay
đổi
2.000849.000.00.00.H28

chuyển hồ sơ cho Sở
Tư pháp qua Trung
tâm phục vụ hành
chính công tỉnh kèm
theo bản xác nhận
người đề nghị cấp lại
Chứng chỉ hành nghề
luật sư có đủ tiêu
chuẩn luật sư theo
quy định của Luật
Luật sư.
Trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tư pháp
có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, trong
trường hợp cần thiết
thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp
của hồ sơ và có văn
bản đề nghị kèm theo
hồ sơ cấp lại Chứng
chỉ hành nghề luật sư
gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai
mươi ngày, kể từ

Bình)
- Bộ Tư pháp

14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021
của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định
quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong
lĩnh vực hoạt động luật sư.
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ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định
cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư.
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PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH
1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
1.1. Trình tự thực hiện:
Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa
phương nơi có Đoàn Luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công
ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn Luật sư khác nhau cùng
tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp
cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ
chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy
đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
1.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
- Dự thảo Điều lệ của công ty luật (đối với trường hợp là 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết:
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Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp
cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. (Cắt giảm 30%
TGGQ)
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho
tổ chức hành nghề luật sư.
1.8. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-02, TP-LS-03 ban hành kèm
Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư:
- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư
phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho
tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao
động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;
- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng

dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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TP-LS-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ/CÔNG TY LUẬT
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................
Giới tính: .................................. Ngày sinh: ........../ ........... / ..............................................
Thẻ luật sư số: ......................... Cấp ngày:............/ ........... / ..............................................
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Email:...........................................................
Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một
thành viên với nội dung sau đây:
1. Tên gọi dự kiến của văn phòng luật sư/công ty luật (tên gọi đầy đủ của văn phòng
luật sư/công ty luật ghi bằng chữ in hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu
tiên): ...................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
3. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):. .....................................................................................
Giới tính: .................................. Ngày sinh: ........../ ........... / ..............................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
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Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Lĩnh vực hành nghề:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng văn phòng luật sư/Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

Họ và tên: .............................................

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................

Tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp
luật quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)
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TP-LS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH/CÔNG TY
LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:
Stt

Họ tên
(ghi bằng chữ in
hoa)

Giới
tính

Ngày sinh

Thẻ luật sư
(ghi rõ số và
ngày cấp)

Thành viên
Đoàn Luật sư
tỉnh (thành
phố)

Số điện
thoại

Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh/công ty luật trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:
1. Tên gọi dự kiến của công ty luật (tên gọi đầy đủ của công ty luật ghi bằng chữ in
hoa; lựa chọn ít nhất 03 tên công ty ghi theo thứ tự ưu tiên): ..........................................
Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
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Website: .............................................................................................................................
3. Người đại diện theo pháp luật (Trong trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp
luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện thứ nhất):
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):. .....................................................................................
Giới tính: ................... Ngày sinh: .......... / ....... / ..................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Lĩnh vực hành nghề:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất
Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................

Họ và tên: .............................................

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Chữ ký của các luật sư thành viên
(ký và ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)
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2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật
sư
2.1. Trình tự thực hiện:
Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh
vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của
tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì
trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành
nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề
luật sư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật
sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt
động (Cắt giảm 30% TGGQ)
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật
sư.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
tổ chức hành nghề luật sư.
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2.8. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số

05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

TÊN CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .........................
...........................................................................................................................................
2. Giấy đăng ký hoạt động số: ..............................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..........
........................................ cấp ngày: ............ / ......./ ...........................................................
3. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của tổ chức hành nghề luật sư như sau1:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày

tháng

năm

Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Kèm theo giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
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3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty
luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3.1. Trình tự thực hiện:
Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty
luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ
ngày quyết định thay đổi, văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một
thành viên phải đăng ký với Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp
cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu
hạn một thành viên trong đó ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật;
trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống
bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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 theo pháp luật đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật
sư, công ty luật;
- Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người dự kiến là đại diện theo pháp
luật.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công
ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong đó ghi rõ nội dung thay đổi người đại
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diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
(Cắt giảm 30% TGGQ)
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: văn phòng luật sư, công ty luật
trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của văn
phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
3.8. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp
thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Luật sư.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên phải là luật sư chủ sở hữu của văn phòng luật sư, công ty luật.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông
tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

TÊN CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .........................
...........................................................................................................................................
2. Giấy đăng ký hoạt động số: ..............................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..........
........................................ cấp ngày: ............ / ......./ ...........................................................
3. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của tổ chức hành nghề luật sư như sau2:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày
tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

2

Kèm theo giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
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4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
4.1. Trình tự thực hiện:
Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh trong hồ sơ đăng ký
hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi,
công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
phải đăng ký với Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi
tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn 2
thành viên trở lên, công ty luật hợp danh, trong đó ghi rõ nội dung thay đổi
người đại diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản
và nêu rõ lý do.
4.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề
luật sư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty
luật trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh, trong đó
ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Cắt giảm 30% TGGQ)
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4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty luật trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.
4.8. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của
công ty luật.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
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TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

TÊN CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .........................
...........................................................................................................................................
2. Giấy đăng ký hoạt động số: ..............................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..........
........................................ cấp ngày: ............ / ......./ ...........................................................
3. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của tổ chức hành nghề luật sư như sau3:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày
tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3

Kèm theo giấy tờ chứng minh về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.
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5. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
5.1. Trình tự thực hiện:
Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh
gửi Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt
động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu
rõ lý do.
5.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh. (Cắt
giảm 30% TGGQ)
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề luật
sư.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
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5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho
chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.
5.8. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-04 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi,
bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số
20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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TP-LS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

TÊN CỦA TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ in
hoa): ...................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................
2. Giấy đăng ký hoạt động số: ..............................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..........
........................................ cấp ngày: ............ / ......./ ...........................................................
3. Địa chỉ trụ sở: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
4. Lĩnh vực hành nghề:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:
1. Tên của chi nhánh (ghi tên đầy đủ bằng chữ in hoa): ...................................................
...........................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: .........................................................................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
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3. Trưởng chi nhánh:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):. .....................................................................................
Giới tính: ................... Ngày sinh: .......... / ....... / ..................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Lĩnh vực hành nghề:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng chi nhánh:
Chữ ký mẫu thứ nhất

Họ và tên: .............................................

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................
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6. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
6.1. Trình tự thực hiện:
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp
qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ở địa phương nơi có Đoàn Luật sư
mà luật sư đó là thành viên.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp
cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng
văn bản và nêu rõ lý do.
6.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. (Cắt giảm 30%
TGGQ)
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hành nghề
luật sư.
6.8. Lệ phí: Không.
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6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-05 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo Hợp đồng
lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi,
bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số
20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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TP-LS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................................................
Tôi tên là: ................................................ Giới tính: ............ Ngày sinh: ........ / ....... / .........
Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
với các nội dung sau đây:
1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
2. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: .............................................
...........................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ............................... Email: ..................................
Website: .............................................................................................................................
3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Luật sư.
Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam kết tuân thủ các nguyên tắc
hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật
quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Luật sư đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
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7.1. Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập,
chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp qua
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ở địa phương nơi đặt trụ sở.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp
cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
7.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty
luật nước ngoài. (Cắt giảm 30% TGGQ)
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chi nhánh, công ty luật
nước ngoài.
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
7.8. Phí: 2.000.000 đồng/hồ sơ.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-20 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
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biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm
2012.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt
động luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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TP-LS-20
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

Tên Công ty luật nước ngoài
tại Việt Nam

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố ..................................
Tên gọi đầy đủ của công ty luật nước ngoài dự kiến thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ
in hoa): .................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................................
Giấy phép thành lập số: ...................... cấp ngày:.......... /....... / ............................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ..................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ............
.................................. cấp ngày: .......... / ....... / ......................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ..................................................... Fax: ..............................................................
Email:............................................................. Website: .......................................................
Lĩnh vực hành nghề:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:
1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ...........................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ..................................................... Fax: ..............................................................
Email:............................................................. Website: .......................................................
3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Trưởng chi nhánh:
Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................................................
Giới tính: ............................Ngày sinh: ........ / ......./ ............. Quốc tịch: ..............................
Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ....................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Cơ quan cấp: ...................................................................
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư (đối với trường
hợp là luật sư Việt Nam) số: ................................... cấp ngày: .......... / ....... / ........................
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi
trong Giấy phép thành lập chi nhánh./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
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8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty
luật nước ngoài
8.1. Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay
đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài thì chi
nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký việc thay đổi tại Sở Tư pháp qua
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ở địa phương nơi đặt trụ sở.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng
cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài
8.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng
cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
(Cắt giảm 30% TGGQ)
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8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chi nhánh, công ty luật
nước ngoài.
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
8.8. Phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-26 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Luật sư.
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm
2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt
động luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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TP-LS-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

Tên chi nhánh, công ty luật nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ngoài tại Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT
ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố...........................
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................
Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty (Tên đầy đủ của chi nhánh, công ty luật nước
ngoài ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................................
Giấy phép thành lập Chi nhánh/Công ty số:...................... cấp ngày: ........ / .... / ..................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ........................
.................................. cấp ngày: .............. /....... / ..................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................. Fax:......................... Email: .............................................
Đề nghị cấp lại/thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công ty
luật nước ngoài (Đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động ghi rõ Thông tin
trước khi thay đổi và Thông tin sau khi thay đổi):
Lý do cấp lại/thay đổi nội dung: .........................................................................................
Thông tin trước khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt
động): ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thông tin sau khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động): ....
.............................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi
trong Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công ty luật
nước ngoài./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Trưởng chi nhánh/
Giám đốc công ty luật nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)
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9. Hợp nhất công ty luật
9.1. Trình tự thực hiện:
Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất
thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh
có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp
nhất gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi
công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.
9.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
9.3. Thành phần hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất. (Cắt giảm
30% TGGQ)
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị hợp nhất.
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho công
ty luật hợp nhất.
9.8. Lệ phí: Không.
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9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-28 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp
thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Luật sư.
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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TP-LS-28
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP CÔNG TY LUẬT VIỆT NAM
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ….......
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
.............................................................................................................................................
người đại diện theo pháp luật của các công ty luật (Tất cả các công ty luật tham gia
hợp nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau):
Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):............................................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ........................
.................................. cấp ngày: .............. /....... / ..................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
Đề nghị Sở Tư pháp chấp thuận cho công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập với nội
dung như sau:
1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in
hoa): .....................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
3. Người đại diện theo pháp luật dự kiến (Có thể có một hoặc nhiều người đại diện
theo pháp luật đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; trường
hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện
thứ nhất):
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.
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Giới tính: ................... Ngày sinh: .......... / ....... / ..................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Danh sách luật sư thành viên dự kiến
Stt

Họ tên
(ghi bằng chữ in
hoa)

Giới
tính

Ngày sinh

Thẻ luật sư
(ghi rõ số và
ngày cấp)

Thành viên
Đoàn Luật sư
tỉnh (thành
phố)

Số điện
thoại

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................

Họ và tên: .............................................

Chúng tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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10. Sáp nhập công ty luật
10.1. Trình tự thực hiện:
Một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể sáp nhập vào một công
ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể sáp
nhập vào một công ty luật hợp danh khác. Các công ty luật bị sáp nhập gửi hồ sơ đến
trụ sở Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi công ty luật nhận
sáp nhập đăng ký hoạt động.
10.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Cắt
giảm 30% TGGQ)
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị sáp nhập.
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho
công ty luật nhận sáp nhập.
10.8. Lệ phí: Không.
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-28 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp
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thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Luật sư.
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022
TP-LS-28
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP CÔNG TY LUẬT VIỆT NAM
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ….......
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
.............................................................................................................................................
người đại diện theo pháp luật của các công ty luật (Tất cả các công ty luật tham gia
hợp nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau):
Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):............................................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ........................
.................................. cấp ngày: .............. /....... / ..................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
Đề nghị Sở Tư pháp chấp thuận cho công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập với nội
dung như sau:
1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in
hoa): .....................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
3. Người đại diện theo pháp luật dự kiến (Có thể có một hoặc nhiều người đại diện
theo pháp luật đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; trường
hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì ghi đầy đủ thông tin như người đại diện
thứ nhất):
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.
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Giới tính: ................... Ngày sinh: .......... / ....... / ..................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Danh sách luật sư thành viên dự kiến
Stt

Họ tên
(ghi bằng chữ in
hoa)

Giới
tính

Ngày sinh

Thẻ luật sư
(ghi rõ số và
ngày cấp)

Thành viên
Đoàn Luật sư
tỉnh (thành
phố)

Số điện
thoại

5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................

Họ và tên: .............................................

Chúng tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ
do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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11. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh,

chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
11.1. Trình tự thực hiện:
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình
thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách
nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi
sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang
hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Các công ty luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ
đến trụ sở Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi công ty luật
chuyển đổi đăng ký hoạt động.
Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn
hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng
luật sư theo quy định của pháp luật. Văn phòng luật sư bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ
sở Sở Tư pháp nơi công ty luật dự kiến đăng ký hoạt động.
11.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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11.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị chuyển
đổi.
11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho
công ty luật chuyển đổi.
11.8. Lệ phí: Không.
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-29 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp
thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Luật sư.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
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TP-LS-29
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT
SƯ VIỆT NAM
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .................................................................
Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .....................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ........................
.................................. cấp ngày: .............. /....... / ..................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
Đề nghị Sở Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật
sư với các nội dung như sau:
1. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..
Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................................................................
2. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư sau khi chuyển đổi:...............................................
3. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Fax: ................................................................
Email:........................................................... Website: .........................................................
4. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):.
Giới tính: ................... Ngày sinh: .......... / ....... / ..................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................
Ngày cấp: ......... / ....... / ............... Nơi cấp: .........................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
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Thẻ luật sư số .....................do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: .......... / ..... / .........
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
5. Mục đích, lý do chuyển đổi: ............................................................................................
6. Danh sách luật sư thành viên dự kiến
Stt

Họ tên
(ghi bằng chữ in
hoa)

Giới
tính

Ngày sinh

Thẻ luật sư
(ghi rõ số và
ngày cấp)

Thành viên
Đoàn Luật sư
tỉnh (thành
phố)

Số điện
thoại

7. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty:
Chữ ký mẫu thứ nhất

Họ và tên: .............................................

Chữ ký mẫu thứ hai

Họ và tên: .............................................

Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của tổ chức hành
nghề luật sư được chuyển đổi sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các
nghĩa vụ do pháp luật quy định./.
Tỉnh (thành phố), ngày
tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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12. Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty
luật nước ngoài
12.1. Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp,
công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải làm thủ tục đăng ký việc chuyển đổi tại Sở Tư
pháp tỉnh qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương nơi công ty luật nước ngoài đăng ký hoạt động.
12.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
12.3. Thành phần hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị chuyển đổi;
- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp;
- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
12.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Cắt giảm 30% TGGQ).
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài bị
chuyển đổi.
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
công ty luật Việt Nam chuyển đổi.
12.8. Lệ phí: 50.000 đồng.
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải tuân thủ quy định tại Khoản 5
Điều 34 của Luật Luật sư và không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã
chuyển đổi.
12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông
tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
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13. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt
Nam
13.1. Trình tự thực hiện:
Công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của
công ty tại trụ sở Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh địa phương
nơi có trụ sở của chi nhánh.
13.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu
chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
13.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ. (Cắt giảm 30% TGGQ).
13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài tại
Việt Nam.
13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho chi
nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
13.8. Phí: 600.000 đồng/hồ sơ.
13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-20 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp
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thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Luật sư.
13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.
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TP-LS-20
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

Tên Công ty luật nước ngoài
tại Việt Nam

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố ..................................
Tên gọi đầy đủ của công ty luật nước ngoài dự kiến thành lập chi nhánh (ghi bằng
chữ in hoa): .........................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................................
Giấy phép thành lập số:....................... cấp ngày: .......... / ....... / ...........................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................................. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ...........
.................................. cấp ngày: .......... / ...... /......................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................................Fax: .............................................................
Email: .............................................................Website: ......................................................
Lĩnh vực hành nghề:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:
1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................
Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ..........................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................................Fax: .............................................................
Email: .............................................................Website: ......................................................
3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
4. Trưởng chi nhánh:
Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................................................
Giới tính: ........................... Ngày sinh: ....... /....... / ............. Quốc tịch: ..............................
Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ...................................................
Ngày cấp: ......... / ...... /................ Cơ quan cấp: ...................................................................
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư (đối với
trường hợp là luật sư Việt Nam) số: ...................... cấp ngày: ........../ ...... /........................
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi
trong Giấy phép thành lập chi nhánh./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
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14. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước
ngoài
14.1. Trình tự thực hiện:
- Trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước
ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Giấy đăng
ký hoạt động, chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng
ký hoạt động đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi có trụ
sở của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
14.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống
bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
14.3. Thành phần hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- 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.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
14.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
14.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
14.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
14.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-26 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Luật sư.
14.8. Phí: 2.000.000 đồng/hồ sơ.
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14.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của
chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn
một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động
luật sư.
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TP-LS-26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

Tên chi nhánh, công ty luật
nước ngoài tại Việt Nam

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT
ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố...........................
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................
Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty (Tên đầy đủ của chi nhánh, công ty luật nước
ngoài ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................................
Giấy phép thành lập Chi nhánh/Công ty số: ..................... cấp ngày: ....... /..... / .................
Giấy đăng ký hoạt động số: ................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .......................
.................................. cấp ngày: .............. / ....... / .................................................................
Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: ......................... Email:.............................................
Đề nghị cấp lại/thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công
ty luật nước ngoài (Đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động ghi rõ Thông
tin trước khi thay đổi và Thông tin sau khi thay đổi):
Lý do cấp lại/thay đổi nội dung: ........................................................................................
Thông tin trước khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt
động): ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thông tin sau khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động): ...
.............................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi
trong Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Công ty luật
nước ngoài./.
Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......
Trưởng chi nhánh/
Giám đốc công ty luật nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)
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15. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu
kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
15.1. Trình tự thực hiện:
Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề
nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường
hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng
chỉ hành nghề luật sư.
15.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ
thống bưu chính đến Đoàn Luật sư.
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp
ban hành;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
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- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;
- Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến

pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ
chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng
chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư
trú (đối với người thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2a của Nghị
định số 137/2018/NĐ-CP).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
15.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư
pháp.
15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật
sư.
15.8. Phí, lệ phí:
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Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.
Phí: 800.000 đồng/hồ sơ
15.9. T ên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư
số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều
và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các tiêu
chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư: công dân Việt Nam trung thành
với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có
bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành
nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật
sư.
2. Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của
Chính phủ mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03
năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời
hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc
người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà
đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1
Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, nếu có văn bản giải trình, cam kết
về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất
đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của
người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của
công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa,
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rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm
chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư.
3. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư:
- Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư;
- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên
nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;
sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Không thường trú tại Việt Nam;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá
án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án
về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm
đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;
- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an
nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định
buộc thôi việc có hiệu lực.
- Đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có
kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến
chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia; ứng
xử, phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt
hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia, lôi
kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây
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rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm
quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1 Điều 9 của Luật Luật sư; vi phạm
pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên.
15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày
10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực
hoạt động luật sư.
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TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

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

Ảnh

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
3x4

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ4

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................ Giới tính: ..............
Ngày sinh: ........ / ...... /................ Quốc tịch: .....................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Email: ...........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................
Ngày cấp: ......... / ...... /................ Nơi cấp: ........................................................................
Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết
quả tập sự hành nghề luật sư): .........................................................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ..................... năm ...........................
Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .................................................
Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số
Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).
Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp
phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề
luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ..................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4

Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4
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Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ
thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo
quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”): ..
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ
quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có
thẩm quyền):......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội
dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm
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16. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo
nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư
16.1. Trình tự thực hiện:
Người được miễn tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư gửi Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công nơi người
đó thường trú.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề
luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
16.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống
bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công.
16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban
hành.
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ.
- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những người
là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật.
- Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp
và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm
việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật
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sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú (đối với người thuộc
trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP).
- Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư
quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau
đây: Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra
viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng
nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh
bầu; bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật hoặc
bản sao bằng tiến sỹ luật; bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên
cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính
ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát hoặc Quyết định bổ nhiệm chuyên
viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên
cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật; bản sao Quyết định tuyển
dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực pháp luật; các giấy tờ hợp pháp khác chứng
minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành
nghề luật sư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
16.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư
pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác
minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ
hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.
16.8. Phí, lệ phí:
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Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.
Phí: 800.000 đồng/hồ sơ
16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư số
05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện
pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Luật sư.
16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn
quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư: công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc,
tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã
được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo
đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.
2. Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của Nghị
định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ mà quyết
định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định
kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành
xong quyết định xử lý hành chính hoặc người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội
phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, nếu có văn
bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp
luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối
cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc
của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa, rèn
luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo
đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư.
3. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư:
- Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư;
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- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ
quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Không thường trú tại Việt Nam;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích
về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm
nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;
- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị
buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có
hiệu lực.
- Đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có kết
luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt
tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia; ứng xử, phát ngôn
làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia, lôi kéo, kích động, mua chuộc,
cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các
hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1
Điều 9 của Luật Luật sư; vi phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai
lần trở lên.
- Người đã bị xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật đến mức bị cách chức chức
danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên; tước danh
hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; tước học hàm, học
vị giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật hoặc đã bị thu hồi quyết định
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bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao
cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp
luật thì không được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề
luật sư theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Luật Luật sư.
16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn
một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày
10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt
động luật sư.
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TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

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

Ảnh

3x4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ5

Kính gửi: Bộ Tư pháp
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................ Giới tính: ..............
Ngày sinh: ........ / ...... /................ Quốc tịch: .....................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Email: ...........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................
Ngày cấp: ......... / ...... /................ Nơi cấp: ........................................................................
Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết
quả tập sự hành nghề luật sư): .........................................................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ..................... năm ...........................
Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .................................................
Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số
Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).
Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp
phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề
luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ..................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5

Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4
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...........................................................................................................................................
Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ
thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo
quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”): ..
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ
quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có
thẩm quyền):......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội
dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày

tháng

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm
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17. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu
hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật
sư hoặc Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy
17.1. Trình tự thực hiện:
- Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm
a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn
luật sư quy định tại Luật Luật sư và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn có
hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn
Luật sư.
- Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm
d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành
nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
- Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm
g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư khi có đủ tiêu chuẩn tại Điều 10 của Luật này và đáp ứng
điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Luật sư.
* Đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật
sư:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
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Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ

trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
* Đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
17.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn
Luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư
pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi thường trú đối với
người miễn tập sự hành nghề luật sư.
17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những
người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối
với người đạt yêu cầu kiểm tra hoặc bản sao giấy tờ chứng minh là người được
miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Luật sư
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đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư bao gồm một trong các giấy
tờ sau đây:
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên,
điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán
của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân
cấp huyện, cấp tỉnh bầu.
+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành
luật hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên cao cấp
ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính
ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát hoặc Quyết định bổ nhiệm
chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên
chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.
+ Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực
pháp luật.
+ Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo
nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
17.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
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xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư
pháp.
17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật
sư.
17.8. Phí, lệ phí:
Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.
Phí: 800.000 đồng/hồ sơ
17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư
số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều
và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các
tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư (công dân Việt Nam trung
thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt,
có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự
hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành
luật sư) và không thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật
sư theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư
b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

147

sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của
Chính phủ mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03
năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời
hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc
người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà
đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1
Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, nếu có văn bản giải trình, cam kết
về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất
đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của
người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của
công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa,
rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm
chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư.
c) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật này được xem xét cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật sư quy định tại
Luật này và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn.
d) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư được xem xét cấp lại Chứng
chỉ hành nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
đ) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đủ tiêu chuẩn tại Điều 10 của Luật này và
thuộc một trong các điều kiện sau đây:
- Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành
nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư
của Đoàn Luật sư;
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- Thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư đã hết hoặc
đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Đã được xóa án tích trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật
Luật sư.
17.11. Căn cứ pháp lý:
- Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực
hoạt động luật sư.
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TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

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

Ảnh

3x4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ6

Kính gửi: Bộ Tư pháp
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................ Giới tính: ..............
Ngày sinh: ........ / ...... /................ Quốc tịch: .....................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Email: ...........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................
Ngày cấp: ......... / ...... /................ Nơi cấp: ........................................................................
Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết
quả tập sự hành nghề luật sư): .........................................................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ..................... năm ...........................
Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .................................................
Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số
Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).
Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp
phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề
luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ..................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6

Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4
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...........................................................................................................................................
Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ
thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo
quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”): ..
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ
quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có
thẩm quyền):......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội
dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày

tháng

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm
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18. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư Chứng chỉ hành nghề luật
sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan
khác mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi
18.1. Trình tự thực hiện:
- Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy
hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị
thay đổi thì được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
* Đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật
sư:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
* Đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
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18.2. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn
Luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư
pháp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi thường trú đối với
người miễn tập sự hành nghề luật sư.
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ;
- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những
người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối
với người đạt yêu cầu kiểm tra hoặc bản sao giấy tờ chứng minh là người được
miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Luật sư
đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư bao gồm một trong các giấy
tờ sau đây:
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên,
điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán
của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân
cấp huyện, cấp tỉnh bầu.
+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành
luật hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.
+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên cao cấp
ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính
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ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát hoặc Quyết định bổ nhiệm
chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên
chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.
+ Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực
pháp luật.
+ Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo
nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
18.4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban
chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ
hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành
xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư
pháp.
18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật
sư.
18.8. Phí, lệ phí:
Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ.
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Phí: 800.000 đồng/hồ sơ
18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư

số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều
và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các
tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư (công dân Việt Nam trung
thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt,
có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự
hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành
luật sư) và không thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật
sư theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư
b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của
Chính phủ mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03
năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời
hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc
người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà
đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1
Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, nếu có văn bản giải trình, cam kết
về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất
đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của
người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của
công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa,
rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm
chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư.
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c) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật này được xem xét cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật sư quy định tại
Luật này và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn.
d) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư được xem xét cấp lại Chứng
chỉ hành nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
đ) Đối với người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại
các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại
Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đủ tiêu chuẩn tại Điều 10 của Luật này và
thuộc một trong các điều kiện sau đây:
- Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành
nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư
của Đoàn Luật sư;
- Thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư đã hết hoặc
đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Đã được xóa án tích trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật
Luật sư.
18.11. Căn cứ pháp lý:
- Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Luật sư.
- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.
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- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực
hoạt động luật sư.
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TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BTP)

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

Ảnh

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
3x4

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ7

Kính gửi: Bộ Tư pháp
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................ Giới tính: ..............
Ngày sinh: ........ / ...... /................ Quốc tịch: .....................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Email: ...........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................
Ngày cấp: ......... / ...... /................ Nơi cấp: ........................................................................
Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết
quả tập sự hành nghề luật sư): .........................................................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ..................... năm ...........................
Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): .................................................
Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số
Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).
Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đâu từ khi tốt nghiệp
phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề
luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ..................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7

Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4
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Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ
thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo
quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”): ..
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ
quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có
thẩm quyền):......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội
dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày

tháng

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

Số: 1412/QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm
2020;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN, ngày 20 tháng 04 năm
2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định giám định tư
pháp trong hoạt động Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình
số

29/TTr-SKHCN, ngày 08/7/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực hoạt động
khoa học và công nghệ đối với bà Phạm Thị Vân Phương, Trưởng phòng
Quản lý chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (Có Danh sách và thông tin cá nhân chi tiết
kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan và Bà Phạm Thị Vân Phương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Công Sứ
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DANH SÁCH
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
(kèm theo Quyết định số: 1412/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022
của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
TT

1

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Lĩnh vực giám
định

Phạm Thị Vân Phương 21/8/1980

Trưởng phòng Quản lý
chất lượng, Chi cục Tiêu
chuẩn đo lường chất
lượng, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Tiêu chuẩn đo
lường chất lượng

Họ và tên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

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

Số: 1425/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục
Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn trực tuyến
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1265/TTr-STP
ngày 07/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, giải
quyết thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn trực tuyến
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thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Cụ thể:
1. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến tại
Phụ lục 1.
2. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến tại
Phụ lục 2.
3. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến tại
Phụ lục 3.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an
tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh
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Phụ lục 1
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRỰC TUYẾN (mức độ 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1425/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––
1. Quy trình:
Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKS truy cập Cổng Dịch vụ công quốc
gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đăng ký/đăng nhập
tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu
cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKS trực tuyến.
Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.hoabinh.gov.vn) bảo đảm
việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(CSDLQGVDC) để khai thác các trường thông tin của công dân có trong
CSDLQGVDC (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ
CSDLQGVDC trên cơ sở số định danh cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu
điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công).
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh cung cấp thông tin trên biểu mẫu
điện tử tương tác đăng ký khai sinh (Cổng dịch vụ công quốc gia/cấp tỉnh cần
chỉnh lý biểu mẫu này, bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu điện tử tương tác
ĐKKS ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP); thực hiện thao tác
tải lên (upload) các giấy tờ, hồ sơ theo quy định (bao gồm: bản chụp Giấy
chứng sinh/Giấy chứng sinh điện tử (nếu có); bản chụp Giấy CNKH (nếu
có)/trường hợp thông tin về Giấy CNKH đã có trong CSDLQGVDC thì không
phải tải lên; bản chụp Giấy CMND/Thẻ CCCD và Hộ khẩu/trường hợp các
thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi CSDLQGVDC thì không phải
tải lên; Giấy uỷ quyền trong trường hợp thực hiện việc ĐKKS theo uỷ quyền);
nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí ĐKKS) thông qua chức
năng thanh toán trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công. Hoàn tất việc nộp
hồ sơ ĐKKS trực tuyến.
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Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính
xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.
2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ ĐKKS để công
chức làm công tác hộ tịch xử lý. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà
không thể giải quyết ngay thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho công dân trong ngày
làm việc tiếp theo.
2 2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn
người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ
sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung,
thực hiện lại bước 2.1.
2.3. Trường hợp người có yêu cầu ĐKKS không bổ sung, hoàn thiện được
hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu cầu
ĐKKS.
Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính
thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).
3.1. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện
giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một
cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước 2.2 hoặc 2.3.
3.2. Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định thì thực hiện việc ghi vào
Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm
đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông
tin đến CSDLQGVDC để lấy số định danh cá nhân.
Bước 4: Sau khi CSDLQGVDC trả về số định danh cá nhân, công chức
làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ
phận một cửa trả kết quả cho công dân.
Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, trong Sổ đăng
ký khai sinh, ký Sổ ĐKKS, nộp lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí
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ĐKKS và nộp hồ sơ trực tuyến, chưa nộp lệ phí tại bước 1), nhận Giấy khai
sinh.
Lưu ý: Nếu người có yêu cầu ĐKKS có yêu cầu cấp Giấy khai sinh điện
tử thì công chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định tại khoản
3 Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Giấy khai sinh
được ký số cho người có yêu cầu sau khi hoàn thành Bước 5.
(Quy trình trên được mô tả theo sơ đồ dưới đây)
2. Thành phần hồ sơ ĐKKS điện tử:
- Biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác đăng ký khai sinh (do người yêu cầu
cung cấp thông tin/khai thác thông tin từ CSDLQGVDC theo nội dung quy định
tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP).
- Người có yêu cầu tải lên bản chụp các giấy tờ sau:
+ 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;
+ Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập trường hợp
trẻ em bị bỏ rơi.
+ Văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho
việc mang thai hộ, trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ.
+ Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong
trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người đi đăng ký
khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác thì không phải có văn bản ủy
quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về nội dung
khai sinh.
+ Giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp không sử dụng Thẻ CCCD.
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+ Giấy chứng nhận kết hôn trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn
và chưa có thông tin về Giấy chứng nhận kết hôn trong CSDLQGVDC.
+ Giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú không phải tải lên do đã được
khai thác từ CSDLQGVDC.
* Lưu ý:
- Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến
phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh,
điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp
hợp lệ, còn giá trị sử dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ
trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
- Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký khai sinh
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.
- Khi tới cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy khai sinh/bản sao
Giấy khai sinh) người có yêu cầu ĐKKS phải nộp bản chính Giấy chứng sinh,
xuất trình Giấy tờ tuỳ thân; bản chính Giấy CNKH (nếu cha mẹ trẻ đã ĐKKH) trừ
trường hợp đã tải lên bản điện tử Giấy chứng sinh, Giấy CNKH.
Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân
thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải
thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.
Đối với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ:
+ Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật
và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của
Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.
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+ Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của
con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo
tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.
Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan
về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ
cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam
đoan không đúng sự thật.
Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan
không đúng sự thật.
3. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ
sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm
việc tiếp theo.
4. Lệ phí:
- Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình
có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn: theo mức thu lệ
phí tại Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần
trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của
HĐND tỉnh.
- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định
tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
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Trường hợp người yêu cầu ĐKKS chưa nộp được lệ phí, phí thông qua
chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký hộ tịch
khi đến nhận kết quả.
5. Căn cứ pháp lý:
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm
2030”;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐCP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử,
đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;

170

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông
tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận
là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
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SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRỰC TUYẾN

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chia sẻ dữ liệu công dân (các trường thông
tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm
sinh, nơi cư trú, giới tính, dân tộc, quốc tịch,
quê quán)

BƯỚC 1
- Công dân truy cập
Cổng DVCQG hoặc
HTTT giải quyết
TTHC tỉnh; đăng
ký/đăng nhập tài
khoản, xác thực định
danh điện tử;
- Công dân điền các
thông tin trên Biểu
mẫu điện tử tương tác
đăng ký khai sinh, tải
lên các giấy tờ cần
thiết(1)

(1) Các giấy tờ công dân phải tải lên:
- Giấy chứng sinh;
- Giấy chứng nhận kết hôn,
CCCD/CMND, giấy tờ chứng minh nơi
cư trú (trường hợp đã kết nối với
CSDLQGVDC khai thác thông tin công
dân thì không phải tải lên).

BƯỚC 2
Công chức Một
cửa truy cập Phần
mềm một cửa
kiểm tra thông tin
của công dân, hồ
sơ

Thông báo từ chối tiếp nhận
hoặc thông báo bổ sung hồ
sơ gửi vào địa chỉ
email/thiết bị số của công
dân

Kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông
tin công dân trên cơ sở thông tin
khai sinh, trả lại SĐDCN

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

- Công chức TP-HT truy
cập Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử;
- Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ
điều kiện ĐKKS, Công
chức TP-HT đăng ký vào
Sổ ĐKKS và lưu chính
thức trên Phần mềm đăng
ký, quản lý hộ tịch điện
tử; chuyển hồ sơ sang
CSDLQGVDC
lấy
SĐDCN và cập nhật vào
GKS

Lãnh đạo UBND
cấp xã ký Giấy
khai sinh bản
giấy và ký số
vào bản điện tử
(nếu công dân có
yêu cầu)

Công dân đến UBND
xã
- Xuất trình CCCD;
nộp bản chính Giấy
chứng sinh
- Ký Sổ ĐKKS.
- Nhận Giấy khai sinh
bản chính.
- Giấy khai sinh (điện
tử) sẽ tự động gửi về
địa chỉ email/thiết bị
số của công dân.
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Phụ lục 2
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TRỰC TUYẾN (mức độ 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1425/QĐ-UBND ngày 14tháng 7 năm 2022
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––
1. Quy trình:
Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKT truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đăng ký/đăng nhập tài
khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu
cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKT trực tuyến.
Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.hoabinh.gov.vn) bảo đảm
việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(CSDLQGVDC) để khai thác các trường thông tin của công dân có trong
CSDLQGVDC (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ
CSDLQGVDC trên cơ sở số định danh cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu
điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công, bao gồm cả thông tin của người đi
khai tử và thông tin của người được khai tử).
Người có yêu cầu đăng ký khai tử cung cấp thông tin trên biểu mẫu điện
tử tương tác đăng ký khai tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/cấp tỉnh cần chỉnh lý
biểu mẫu này, bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu điện tử tương tác ĐKKT
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP); thực hiện thao tác tải lên
(upload) các giấy tờ, hồ sơ theo quy định (bao gồm: bản chụp Giấy báo tử hoặc
giấy tờ thay thế Giấy báo tử; 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; bản chụp Giấy CMND/Thẻ CCCD và Hộ khẩu/trường
hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi CSDLQGVDC thì
không phải tải lên; Giấy uỷ quyền trong trường hợp thực hiện việc ĐKKT theo
uỷ quyền); nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp phí, lệ phí ĐKKT)
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thông qua chức năng thanh toán trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công.
Hoàn tất việc nộp hồ sơ ĐKKT trực tuyến.
Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính
xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.
2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ ĐKKT để công
chức làm công tác hộ tịch xử lý. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà
không 2 thể giải quyết ngay thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho công dân trong
ngày làm việc tiếp theo.
2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn
người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ
sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung,
thực hiện lại bước 2.1.
2.3. Trường hợp người có yêu cầu ĐKKT không bổ sung, hoàn thiện
được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có văn bản từ chối giải quyết
yêu cầu ĐKKT. Bƣớc 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm
tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính
kèm).
3.1. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện
giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một
cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước 2.2 hoặc 2.3.
3.2. Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định thì thực hiện việc ghi vào
Sổ đăng ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký khai tử trên Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức.
Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục khai tử, trình Lãnh
đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.
Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin trên Trích lục khai tử, trong Sổ
đăng ký khai tử, ký Sổ ĐKKT, nhận Trích lục khai tử.

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

174

Lưu ý: Nếu người có yêu cầu ĐKKT có yêu cầu cấp Trích lục khai tử
điện tử thì công chức làm công tác hộ tịch tham mưu thực hiện theo quy định
tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BTP, chuyển trả kết quả là Trích
lục khai tử được ký số cho người có yêu cầu sau khi hoàn thành Bước 5.
(Quy trình trên được mô tả theo sơ đồ dưới đây)
2. Thành phần hồ sơ ĐKKT điện tử:
2.1. Biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác đăng ký khai tử (do người yêu cầu
cung cấp thông tin/khai thác thông tin từ CSDLQGVDC theo nội dung quy định
tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP).
2.2. Người có yêu cầu tải lên bản chụp các giấy tờ sau:
2.2.1. Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm
quyền cấp.
2.2.2. 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.
2.2.3. Văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường
hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử.
2.2.4. Giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp không sử dụng Thẻ CCCD.
2.2.5. Giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú không phải tải lên do đã
được khai thác từ CSDLQGVDC.
* Lưu ý:
- Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký khai tử trực tuyến phải
bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện
thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ,
còn giá trị sử dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp thì
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phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ trường
hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
- Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký khai tử trực
tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu
cầu được sử dụng bản điện tử này.
- Khi tới cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục khai tử/bản sao Trích
lục khai tử) người có yêu cầu ĐKKT xuất trình Giấy tờ tuỳ thân, nộp bản chính các
giấy tờ tại mục 2.2.1 đến 2.2.4 trừ trường hợp đã tải lên bản sao điện tử các giấy tờ
này.
3. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp
nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong
ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết
không quá 03 ngày làm việc.
4. Lệ phí:
- Miễn lệ phí đối với trường hợp khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có
công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
- Đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn: theo mức thu lệ phí
tại Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm
(%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND
tỉnh.
- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy
định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ
liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch việt nam, phí xác nhận là người gốc Việt
Nam, lệ phí quốc tịch.
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Trường hợp người yêu cầu ĐKKT chưa nộp được lệ phí, phí thông qua
chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công thì thực hiện nộp tại cơ quan đăng
ký hộ tịch khi đến nhận kết quả.
5. Căn cứ pháp lý:
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm
2030”;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ
tịch trực tuyến;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
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- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ
liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch việt nam, phí xác nhận là người gốc
Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
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SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TRỰC TUYẾN
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chia sẻ dữ liệu công dân (các trường thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng,
năm sinh, nơi cư trú, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán của người được
ĐKKT

BƯỚC 1
- Công dân truy cập
Cổng DVCQG hoặc
HTTT giải quyết
TTHC tỉnh; đăng
ký/đăng nhập tài
khoản, xác thực định
danh điện tử;
- Công dân điền các
thông tin trên Biểu
mẫu điện tử tương tác
đăng ký khai tử, tải
lên các giấy tờ cần
thiết(1)

(1) Các giấy tờ công dân phải tải lên:
Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế
Giấy báo tử (theo quy định tại Khoản 2
Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP)

BƯỚC 2
Công chức Một
cửa truy cập Phần
mềm một cửa
kiểm tra thông tin
của công dân, hồ
sơ

Nếu hồ sơ
không
hợp lệ,
không
đầy đủ

Thông báo từ chối tiếp nhận
hoặc thông báo bổ sung hồ
sơ gửi vào địa chỉ
email/thiết bị số của công
dân

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

- Công chức TP-HT truy
cập Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử;
- Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ
điều kiện ĐKKT, Công
chức TP-HT đăng ký vào
Sổ ĐKKT và lưu chính
thức trên Phần mềm đăng
ký, quản lý hộ tịch điện
tử.

Lãnh đạo UBND
cấp xã ký Trích
lục khai tử bản
giấy, Trích lục
khai tử bản điện
tử (nếu công dân
có yêu cầu)

Công dân đến UBND
xã:
- Xuất trình CCCD;
nộp bản chính Giấy
báo tử hoặc giấy tờ
thay thế Giấy báo tử
(nếu thuộc trường hợp
phải nộp các giấy tờ
này);
- Ký Sổ ĐKKT, nhận
Trích lục khai tử bản
chính.
- Trích lục khai tử
(điện tử) sẽ tự động gửi
về địa chỉ email/thiết bị
số.
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Phụ lục 3
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN (mức độ 3)
(Kèm theo Quyết định số: 1425QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
–––––––––––
1. Quy trình:
Bước 1: Người có yêu cầu ĐKKH truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/ Hệ
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đăng ký/đăng nhập tài khoản,
xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu cầu đăng ký
hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ ĐKKH trực tuyến.
Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Hệ thống thông tin
giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.hoabinh.gov.vn) bảo đảm
việc xác thực định danh điện tử, kết nối với CSDLQGVDC để khai thác các trường
thông tin của công dân có trong CSDLQGVDC (thực hiện dịch vụ khai thác thông
tin công dân từ CSDLQGVDC trên cơ sở số định danh cá nhân, tự động điền vào
biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng dịch vụ công).
Người có yêu cầu đăng ký kết hôn cung cấp thông tin trên biểu mẫu điện tử
tương tác đăng ký kết hôn (Cổng dịch vụ công quốc gia/cấp tỉnh cần chỉnh lý biểu
mẫu này, bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu điện tử tương tác ĐKKH ban hành
kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP); thực hiện thao tác tải lên (upload) các
giấy tờ, hồ sơ theo quy định (bao gồm: bản chụp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân; bản chụp Giấy CMND/Thẻ CCCD và Hộ khẩu/trường hợp các thông tin này
đã được xác thực và cung cấp bởi CSDLQGVDC thì không phải tải lên. Hoàn tất
việc nộp hồ sơ ĐKKH trực tuyến.
Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác,
đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.
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2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ ĐKKH để công chức
làm công tác hộ tịch xử lý. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà không thể
giải quyết ngay thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho công dân trong ngày làm việc tiếp
theo (Đối với ĐKKH có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp huyện là 15 ngày).
2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn người
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại
bước 2.1.
2.3. Trường hợp người có yêu cầu ĐKKH không bổ sung, hoàn thiện được
hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu cầu
ĐKKH.
Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống
nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).
3.1. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để
thông báo cho người nộp hồ sơ - thực hiện lại bước 2.2 hoặc 2.3.
3.2. Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định thì thực hiện việc ghi vào Sổ
đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký kết hôn trên Phần mềm đăng ký, quản
lý hộ tịch điện tử dùng chung.
Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình
Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.
Bước 5: Công dân (hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân
để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký
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kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ ĐKKH, ký Giấy chứng nhận
kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy CNKH.
(Quy trình trên được mô tả theo sơ đồ thực hiện dưới đây)
2. Thành phần hồ sơ ĐKKH điện tử:
- Biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác đăng ký kết hôn (do người yêu cầu cung
cấp thông tin/khai thác thông tin từ CSDLQGVDC theo nội dung quy định tại Phụ lục
số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP).
- Người có yêu cầu tải lên bản chụp các giấy tờ sau:
+ Bản chụp 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, phường, thị trấn (đối với trường hợp đăng ký kết hôn thuộc
thẩm quyền của UBND cấp xã);
+ 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 (đối với trường hợp đăng ký kết hôn
có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).
+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có
thẩm quyền của nước mà người đó là công dân 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 (đối với đăng ký kết
hôn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện); giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân
của công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài.
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+ Bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với người nước
ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (đối với đăng ký kết hôn thuộc thẩm
quyền của UBND cấp huyện).
* Lưu ý:
- Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến phải bảo
đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc
được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử
dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp
hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ trường hợp được miễn hợp pháp
hóa lãnh sự.
- Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký kết hôn trực
tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu
được sử dụng bản điện tử này.
- Khi tới cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy chứng nhận kết hôn)
người có yêu cầu ĐKKH phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy
tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận của tổ chức y tế;
- Hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân để xác định nhân
thân, có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng
ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ đăng ký kết hôn, ký Giấy chứng
nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.
3. Thời hạn giải quyết:
- Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải
quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
- Đối với việc ĐKKH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thời
hạn là 15 ngày.
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4. Lệ phí:
- Miễn lệ phí đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã;
- Lệ phí đăng ký kết hôn theo mức thu lệ phí tại Nghị quyết số 277/2020/NQHĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi
tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.
- Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ
liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam,
lệ phí quốc tịch.
Trường hợp người yêu cầu ĐKKH chưa nộp được lệ phí, phí thông qua chức
năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký hộ tịch khi đến
nhận kết quả.
5. Căn cứ pháp lý:
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ
tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ
sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
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- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày
28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch
trực tuyến;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ
sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt
Nam, lệ phí quốc tịch.
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SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRỰC TUYẾN
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chia sẻ dữ liệu công dân (các trường thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng,
năm sinh, nơi cư trú, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán)
Kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin công dân trên CSDLQGDC

BƯỚC 1
- Công dân truy cập
Cổng DVCQG hoặc
HTTT giải quyết
TTHC tỉnh; đăng
ký/đăng nhập tài
khoản, xác thực định
danh điện tử;
- Công dân điền các
thông tin trên Biểu
mẫu điện tử tương tác
đăng ký kết hôn, tải
lên các giấy tờ cần
thiết(1)

(1) Các giấy tờ công dân phải tải lên:
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu
yêu cầu ĐKKH không phải tại nơi
thường trú

BƯỚC 2
Công chức Một
cửa truy cập Phần
mềm một cửa
kiểm tra thông tin
của công dân, hồ
sơ

Nếu hồ sơ
không
hợp lệ,
không
đầy đủ

Thông báo từ chối tiếp nhận
hoặc thông báo bổ sung hồ
sơ gửi vào địa chỉ
email/thiết bị số của công
dân

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

- Công chức TP-HT truy
cập Phần mềm đăng ký,
quản lý hộ tịch điện tử;
- Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ
điều kiện ĐKKH, Công
chức TP-HT đăng ký vào
Sổ ĐKKH và lưu chính
thức trên Phần mềm đăng
ký, quản lý hộ tịch điện
tử.

Lãnh đạo UBND
cấp xã ký Giấy
chứng nhận kết
hôn bản giấy

Hai bên nam, nữ:
- Xuất trình CCCD;
nộp bản chính Giấy
XNTTHN
- Ký Sổ ĐKKH,
GCNKH.
- Nhận Giấy chứng
nhận kết hôn bản
chính.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
–––––––––

Số: 1444/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 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 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ
sung bãi bỏ trong lĩnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 65/TTrSKHĐT ngày 13/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính
(TTHC) mới ban hành (01 thủ tục); sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục); bãi bỏ (01 thủ
tục) trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.
(có danh mục chi tiết kèm theo)
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định
này được công khai trên: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ:
csdl.dichvucong.gov.vn);

Cổng

Dịch

vụ

công

của

tỉnh

(địa

chỉ:

dichvucong.hoabinh.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử
của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin
điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Hòa Bình (địa chỉ:
http://sokehoach.hoabinh.gov.vn).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện
tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình
nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 21/7/2022.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên
quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết định
này trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, ngành và
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niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy
định.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ
TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1444/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

TÊN TTHC

Thời
gian
thực
hiện

Địa điểm
thực hiện

*

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ 14 ngày Trung tâm
cho doanh nghiệp nhỏ và làm việc, Phục vụ
hành
vừa, hỗ trợ phát triển kể từ khi
chính
nguồn nhân lực, hỗ trợ nhận đủ
hồ sơ
công tỉnh
doanh nghiệp nhỏ và
hợp lệ
vừa khởi nghiệp sáng tạo
và tham gia cụm liên kết
ngành, chuỗi giá trị

Phí, lệ phí
(nếu có)

Không có

Thực hiện tiếp
nhận, trả kết quả
qua dịch vụ Bưu
chính công ích
Tiếp
nhận

Trả kết
quả

x

x

Văn bản QPPL quy định
việc sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực
hiện

- Luật Hỗ trợ DNNVV số
04/2017/QH14;
- Nghị định số 80/2021/NĐCP;

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

- Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

190

STT

TÊN TTHC

2.002418.000.00.00.H28

Thời
gian
thực
hiện

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Thực hiện tiếp
nhận, trả kết quả
qua dịch vụ Bưu
chính công ích
Tiếp
nhận

Trả kết
quả

Văn bản QPPL quy định
việc sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực
hiện

CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 20-07-2022

191

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

*
1

TÊN TTHC

Thời gian
thực hiện

Địa điểm thực
hiện

Phí, lệ
phí (nếu
có)

Thực hiện tiếp nhận,
trả kết quả qua dịch
vụ Bưu chính công
ích
Tiếp
nhận

Trả kết
quả

x

x

Văn bản QPPL quy
định việc sửa đổi, bổ
sung

Cơ quan thực
hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CẤP TỈNH
Thủ tục hỗ trợ tư vấn,
hướng dẫn hồ sơ, thủ tục
chuyển đổi hộ kinh
doanh
thành
doanh
nghiệp
2.001999. 000.00.00.H28

02 ngày làm
việc, kể từ
khi nhận đủ
hồ sơ hợp lệ
(Cắt giảm
30% TGGQ)

Trung tâm
Không có
Phục vụ hành
chính công
tỉnh/ Phòng
ĐKKD Sở
KH&ĐT tỉnh
Hòa Bình

- Luật Hỗ trợ DNNVV
số 04/2017/QH14;
- Nghị định số
80/2021/NĐ-CP ngày
26/8/2021;

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
TT

1

Tên lĩnh vực/thủ tục hành chính

Cơ quan
thực hiện

Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng
dịch vụ tư vấn
Sở Kế hoạch và Đầu tư
2.002003. 000.00.00.H28

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành
chính
- Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14;
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021;
- Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của Bộ Kế
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Phụ lục II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI
1. Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát
triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
a) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ và gửi (trực
tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
để xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề xuất nhu
cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ,
quyết định và có thông báo (bằng văn bản hoặc trực tuyến) cho doanh nghiệp.
- Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa đầy
đủ hồ sơ theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp hoàn
chỉnh hồ sơ đáp ứng yêu cầu.
- Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu
tư thông báo (bằng văn bản hoặc trực tuyến) cho doanh nghiệp biết.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức,
cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở văn bản phê duyệt hỗ trợ. DNNVV chi
trả phần kinh phí không được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá
nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).
Sau khi dịch vụ hỗ trợ hoàn thành, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiến hành nghiệm thu, thanh lý và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa theo quy định của pháp luật.
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b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ

bưu chính công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
c) Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp
vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề
nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có).
- Tài liệu xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định DNNVV khởi nghiệp
sáng tạo trên căn cứ có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo
hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được cấp văn bằng bảo hộ đối
với sáng chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ,
Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao (Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), tài liệu xác định bao
gồm:
+ Giấy chứng nhận đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp
sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo. Giấy chứng nhận có thời gian
không quá 05 năm tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ;
+ Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp
khoa học công nghệ hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với điều kiện các tài liệu này vẫn còn thời hạn
tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định DNNVV khởi nghiệp
sáng tạo trên căn cứ đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư khởi
nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu làm việc chung, các
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ
sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp
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luật về đầu tư (Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), tài liệu bao
gồm:
+ Hợp đồng góp vốn hoặc văn bản xác nhận khoản đầu tư của quỹ đầu tư
khởi nghiệp sáng tạo có giá trị tối thiểu 01 tỷ đồng; thời điểm đầu tư không quá
05 năm đến khi DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ;
+ Văn bản cam kết của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo với khoản đầu tư
tối thiểu 500 triệu đồng và thời điểm cam kết không quá 01 năm đến khi DNNVV
nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ;
+ Văn bản xác nhận hoặc hợp đồng thể hiện đang thực hiện hỗ trợ cho
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo của các khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh
doanh, trung tâm đổi mới sáng tạo; hoặc văn bản cam kết hoặc hợp đồng thể hiện
sẽ hỗ trợ cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Thời điểm xác nhận, cam kết hỗ trợ
không quá 06 tháng tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ.
- Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến.
+ Đối với DNNVV là doanh nghiệp đầu chuỗi được thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật Việt Nam: Tài liệu xác định quy mô là DNNVV.
+ DNNVV đang thực hiện hợp đồng mua, bán sản phẩm, dịch vụ hoặc hợp
đồng hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu chuỗi: Tài liệu là tối thiểu 01 hợp
đồng mua hoặc bán sản phẩm hoặc hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu chuỗi.
+ DNNVV được các doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ
DNNVV đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu
chuỗi: tài liệu là xác nhận của doanh nghiệp đầu chuỗi.
- Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có)
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ
hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
e) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan,
tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch
vụ hỗ trợ.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức hỗ trợ
DNNVV; doanh nghiệp nhỏ và vừa.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo phê duyệt hỗ trợ
hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ của cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV.
i) Lệ phí: Không có
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ,
doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ quy định tại Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 06
năm 2017;
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng
8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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MẪU
TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP
NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ
(Kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021
của Chính phủ)
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp:.........................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..................................................................
Loại hình doanh nghiệp:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................
Quận/huyện: .................................. Tỉnh/thành phố: ...................................
Điện thoại: ................... Fax: ...........................Email: .................................
2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ:
Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: □ Có □
Không
Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp:...............................................
3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:.........................................................
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: .............................
Trong đó, số lao động nữ: ..........................................................................
Tổng nguồn vốn:.........................................................................................
Tổng doanh thu năm trước liền kề:..............................................................
4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa
5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội
dung hỗ trợ):
□ Hỗ trợ công nghệ:.....................................................................................
□ Hỗ trợ tư vấn:............................................................................................
□ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực:..............................................................
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: ...............
.......................................................................................................................
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□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:............................
.......................................................................................................................

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá
trị: ..........................................................................................................................
DOANH NGHIỆP CAM KẾT
1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
..., ngày ... tháng ... năm ...
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
Hồ sơ kèm theo: ....................................
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh
doanh thành doanh nghiệp
a) Trình tự thực hiện:
- Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tư
vấn, hướng dẫn gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ thông qua hình thức trực tiếp, trực tuyến
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Kế hoạch và Đầu tư qua Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh tư vấn, hướng dẫn;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và
Đầu tư có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung:
+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;
+ Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối
với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
c) Thành phần hồ sơ:
- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
- Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp
ngân sách nhà nước khác (nếu có), ờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi
chuyển đổi.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được hồ sơ. (Cắt giảm 30% TGGQ)
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thành lập
doanh nghiệp được cấp cho hộ kinh doanh.
i) Lệ phí: Không có
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng
06 năm 2017;
+ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

