
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lâp – Tự do – Hạnh phúc 

      

       CÔNG BÁO 
                                                                         Tỉnh Hoà Bình    
Số 43+ 44                                                     Ngày  01   tháng    09    năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 
Trang 

 

 

 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
 

10-08-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hoà Bình. 
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 PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
 

05-08-2020 Quyết định số 1774/QĐ-UBND Về việc ban hành danh 

mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng lĩnh vực Y tế giai đoạn 2020-2022 thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hoà Bình. 

(Đăng từ công báo số 41+42 đến công báo số 43+44) 
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05-08-2020 Quyết định số 1775/QĐ-UBND 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. 
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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 
–––––– 

Số: 13 /2020/QĐ-UBND 

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

Hòa Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan 

nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hòa 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số; 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; 
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Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử 

trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 70/TTr-STTTTT 

ngày 27/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 

2020 và thay thế Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước 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 và các 

cơ quan, đơn vị 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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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––– 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ––––––––––––––––––––––––– 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

trong các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2020/QĐ-UBND ngày 10 /8/2020 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––––––––––– 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách 

nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước tỉnh và các cơ quan ngành dọc Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và cá nhân thuộc các cơ quan nêu trên có liên quan đến 

hoạt động quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ. 

2. Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóngtrên địa bàn tỉnh triển khai các 

giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tích hợp, sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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Điều 3. Nguyên tắc phối hợp  

1. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

các cơ quan, đơn vị; tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quản lý nhà 

nước về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

2. Những vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp phải được thống 

nhất giải quyết theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ 

của các cơ quan liên quan. Ủy ban nhân dân cấp xã có vướng mắc, báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

thành phố có vướng mắc, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Đề xuất, tham mưu việc ban hành kế hoạch, các văn bản quy định quản lý, 

sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi quản 

lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Báo cáo tình hình triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ trong năm và xây dựng kế hoạch, nhu cầu sử dụng của 

năm kế tiếp cho thuê bao thuộc quyền quản lý theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu 

Chính phủ. 

3. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, 

quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý. 

4.Tổ chức tập huấn, huấn luyện triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị 

lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

Điều 5. Phƣơng thức phối hợp  
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 Tùy theo tính chất, nội dung công việc, cơ quan chủ trì quyết định việc áp 

dụng các phương thức phối hợp sau đây: 

 1. Trao đổi thông qua văn bản. 

 2. Trao đổi thông qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trực tiếp gặp 

gỡ để trao đổi. 

 3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên. 

 4. Tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 5. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra các thuê bao trong quá trình triển khai, 

quản lý và sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý. 

Chƣơng II  

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Tham mưu đề xuấtban hành kế hoạch, các văn bản quy định việc quản lý, 

sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thuộc phạm vi quản 

lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giúp UBND tỉnh quản lý, kiểm tra việc thực hiện 

Quy chế này của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền quản lý. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra và bảo đảm hỗ trợ kỹ thuật cho các thuê bao thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình sử dụng chứng thư số, 

thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

3. Chủ trì, phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ 

yếu Chính phủ tổ chức tập huấn triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký 



8                                        CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  
 

 

số chuyên dùng Chính Phủ cho các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các sở, ban, ngành, 

địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định; lồng ghép trong báo cáo kết quả ứng 

dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh.  

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

1. Quản lý, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi quản lý của cơ quan theo 

đúng quy định pháp luật.  

2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong việc chỉ đạo triển khai, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng chứng thư số, dịch 

vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ 

quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan. 

3. Triển khai quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật về trách nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý, sử dụng chứng thư số, thực 

hiện nhiệm vụ người ký số, cụ thể như sau: 

a) Cá nhân sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủphải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý trực tiếp 

những thông tin liên quan đến thiết bị lưu khóa bí mật như bị mất, bị hỏng vật lý, bị 

khóa thiết bị do nhập sai mật khẩuvà các trường hợp mất an toàn thông tin khác, 

thông tin chuẩn bị về hưu, chuyển công tác để cơ quan kịp thời thu hồi chứng thư số 

theo quy định. 
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b) Văn thư tại cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức khi được phân công; 

không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan cho người khác 

khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền; phải trực tiếp ký số 

của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; chỉ được ký số của 

cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành sau khi đã có chữ ký số 

của người có thẩm quyền và văn bản do cơ quan, tổ chức trực tiếp số hóa. 

c) Cán bộchuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước chịu 

trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan. 

d) Các cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý, sử dụng chứng thư 

số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải thường xuyên 

học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức và chấp hành các quy định của pháp luật 

trong quá trình quản lý, sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ.  

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp cung cấp thông 

tin, số liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông trong quản lý thuê bao, sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan, gửi kèm trong 

báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử. 

Thông tin của Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp bao gồm thông tin của Ủy 

ban nhân dân cấp xã trực thuộc. 
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Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan triển khai các giao dịch điện tử, 

ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành có tích hợp chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ cho cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

Các cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh triển khai các giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin 

chuyên ngành tích hợp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm hướng 

dẫn, đôn đốc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch điện tử của ngành, 

đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp tình hình 

sử dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành  

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giúp Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm 

vụ phối hợp tại Quy chế này. 

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triển khai 

thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này. Đồng thời triển khai, 

quán triệt Quy chế này đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động có liên quan biết, để thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và thực hiện các 

quy định tại Quy chế này. 
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Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

(Tiếp theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 05/08/2020  từ số công báo số 41+42)  

 

IX.2  Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình cơ sở 2 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy X quang tổng quát cái 01  

2 Máy Xquang di động cái 01  

3 Máy siêu âm chuyên tim mạch cái 01   

4 Máy siêu âm tổng quát cái 01   

5 Máy xét nghiệm sinh hóa  cái 03  

6 Máy thở  Máy 10  

7 Máy gây mê Máy 05  

8 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10  

9 Máy bơm tiêm điện cái 10  

10 Máy truyền dịch cái 10  

11 Máy phá rung tim cái 04  

12 Đèn mổ treo trần cái 04  

13 Đèn mổ di động  cái 02  

14 Bàn mổ vạn năng cái 04  

15 Máy điện tim  cái 05   

16 Máy nội soi punion cái 01   

17 Máy nội soi olimpus cái 01   

18 Máy nội soi tai mũi họng cái 01  
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B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Máy giặt công nghiệp cái 04   

2 Nồi hấp tiệt trùng các loại cái 06   

3 Nồi luộc dụng cụ cái 01  

4 Tủ sấy dụng cụ  cái 01  

5 Nồi nấu parapin cái 01  

6 Máy tạo oxy  cái 10  

7 Máy siêu âm điều trị đa tần cái 01   

8 Máy trợ thở  cái 04  

9 Máy truyền dịch cái 01  

10 Máy đo độ bão hòa ô xy loại để bàn cái 01  

11 Máy làm ấm trẻ sơ sinh cái 01  

12 Máy khí dung siêu âm cái 01  

13 Máy làm ấm dịch truyền cái 01  

14 Bơm tiêm điện cái 01  

15 Bộ đặt nội khí quản bộ 01  

16 Bộ mở khí quản bộ 01  

17 Giường cấp cứu người lớn cái 10  

18 Giường cấp cứu nhi cái 10  

19 
Bình oxy 5 - 10kg + van giảm áp kèm 

đồng hồ 
bộ 03  

20 Lồng ấp trẻ sơ sinh cái 01  

21 Đèn điều trị vàng da cái 01  

22 Máy monitor theo dõi bệnh nhân cái 02  
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23 Máy xông khí dung cái 03  

24 Máy hút khí màng phổi cái 01  

25 Máy hút dịch 2 bình cái 02  

26 Máy điện xung cái 03  

27 Máy sốc tim  cái 01   

28 Máy hút điện chạy liên tục, áp lực thấp cái 02   

29 Máy hút điện cái 01   

30 Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn cái 01  

31 Máy phá rung tim cái 01  

32 Máy hút ẩm  cái 09  

33 Tủ sấy dụng cụ ULB 500độ  cái 02  

34 Bộ đại phẫu bộ 02  

35 Bộ lấy dị vật thực quản bộ 02  

36 Dao mổ điện cái 03  

37 Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí cái 01  

38 Bộ dụng cụ tiêu hóa (54 mục) bộ 01  

39 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương (48 mục) bộ 01  

40 
Bộ khám RHM, ghế lấy cao răng bằng 

SA 
bộ 01  

41 Bộ điều trị TMH + Ghế bộ 01  

42 Hệ thống rửa tay PT viên HT 01  

43 Bộ dụng cụ PT sản phụ khoa bộ 01  

44 Máy sốc tim cái 01  

45 Máy hút ẩm cái 08  

46 Dao điện cái 01  
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47 Máy giúp thở trẻ em cái 01  

48 Máy khí dung cái 01  

49 Máy bơm điện tim cái 02   

50 Máy hút điện cái 02   

51 Máy hút áp lực thấp cái 01   

52 Máy đo nồng độ bão hòa ô xy cầm tay cái 01   

53 Máy xông khí dung cái 01   

54 
Máy hủy bơm kim tiêm nhựa 1 lần các 

loại 
cái 01   

55 Máy điện xung đa năng cái 01   

56 Máy ly tâm đa năng cái 02   

57 Máy kéo dãn cột sống cái 01   

58 Bộ nội soi tiết niệu bộ 02   

59 Máy gọi số khám bệnh tự động cái 01   

60 Máy điện giải đồ cái 01   

61 Máy lazer nội mạch cái 01   

62 Máy sóng ngắn cái 01   

63 Máy điện giải đồ cái 01   

64 Máy theo dõi sản cái 02  

65 Giường ủ ấm trẻ em cái 01   

66 Máy đốt tử cung cao tần cái 01   

67 Tủ sấy điện 300°C cái 03   

68 Máy phá rung, tạo nhịp tim cái 01   

69 Lồng ấp trẻ sơ sinh cái 06  

70 Máy đốt cổ tử cung cái 01  
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71 Máy khí dung cái 02  

72 Máy hút điện cái 02  

73 Máy hút áp lực thấp cái 02  

74 Máy đo nồng độ bão hòa ô xy cầm tay cái 01  

75 Máy xét nghiệm nước tiểu cái 02  

76 Máy phân tích khí máu cái 01  

77 Máy đo đông máu cầm tay cái 01  

78 Máy li tâm đa năng >= 4000 vòng/phút cái 02  

79 
Máy cất nước 2 lần, 2 lít/giờ + bộ tiền 

lọc 
cái 02  

80 Tủ sấy 250 độ C >= 1201 cái 01  

81 Tủ ấm 37- 60 độ C >= 601 cái 01  

82 Kính hiển vi 2 mắt cái 02  

83 Máy đông máu tự động cái 01  

84 Máy xét nghiệm điện giải cái 02  

85 Máy kéo lam kính xét nghiệm cái 01  

86 Máy xét nghiệm huyết học tự động cái 02  

87 Máy hút dịch 2 bình cái 01  

88 Máy sắc thuốc đông y cái 01  

89 Máy đóng gói thuốc đông y cái 01  

90 Tủ bảo quản vác xin Cái 3  

91 Tủ làm đông băng bình tích lạnh Cái 1  

92 Hòm lạnh Cái 7  

93 Hệ thống khí ô xy trung tâm Hệ thống 1  

94 Hệ thống khí CO2 trung tâm Hệ thống 1  
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95 Hệ thống khí nén trung tâm Hệ thống 1  

96 Hệ thống đầu đọc kỹ thuật số CR Hệ thống  1  

IX.3 Trạm Y tế xã  

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy siêu âm tổng quát Máy 1   

2 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hệ thống 1   

3 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 1  

4 Máy soi cổ tử cung Máy 1   

5 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 1   

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Giường bệnh cái 10   

2 Tủ đầu giường cái 10   

3 Bàn khám bệnh cái 2   

4 Ðèn bàn khám bệnh cái 3   

5 Huyết áp kế cái 4   

6 Ống nghe bệnh cái 4   

7 Nhiệt kế y học cái 10   

8 Máy điện tim 1 hoặc 3 kênh cái 1   

9 Máy châm cứu cái 2   

10 Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay cái 1   

11 Máy khí dung cái 2   

12 Máy hút điện cái 1   

13 Máy hút đạp chân cái 1   

14 Kính hiển vi cái 1   
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15 Búa thử phản xạ cái 1   

16 Bóp bóng người lớn cái 2   

17 Bóp bóng trẻ em cái 2   

18 Bàn tiểu phẫu cái 1   

19 Bộ dụng cụ tiểu phẫu bộ 3   

20 Bộ dụng cụ rửa dạ dày bộ 1   

21 
Cân trọng lượng 120kg có thước đo 

chiều cao 
cái 1   

22 Ðè lưỡi thép không gỉ cái 8   

23 Bàn để dụng cụ cái 2   

24 Cáng tay cái 1   

25 Cáng đẩy cái 1   

26 Xe đẩy cấp phát thuốc cái 1   

27 Tủ đựng thuốc và dụng cụ cái 4   

28 Khay quả đậu 825ml thép không gỉ cái 4   

29 Khay quả đậu 475ml thép không gỉ cái 4   

30 Khay đựng dụng cụ nông cái 4   

31 Khay đựng dụng cụ sâu cái 4   

32 Hộp hấp bông gạc hình trống ? 24cm cái 4   

33 Hộp hấp dụng cụ có nắp cái 4   

34 
Bát đựng dung dịch 600ml, thép không 

gỉ 
cái 2   

35 Thùng nhôm đựng nước có vòi cái 2   

36 Cốc đựng dụng dịch 500ml có chia độ cái 2   

37 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2   
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38 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 3   

39 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 3   

40 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm cái 2   

41 Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm cái 4   

42 Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm cái 2   

43 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo cái 4   

44 Kéo thẳng, nhọn 145mm cái 4   

45 Kéo thẳng tù 145mm cái 2   

46 Kéo cong nhọn/nhọn 145mm cái 3   

47 Kéo thẳng nhọn/tù 145mm cái 3   

48 Kéo cong tù 145mm cái 3   

49 Kéo cắt bông gạc cái 3   

50 Kẹp kim Mayo 200mm cái 2   

51 Cán dao số 4 cái 2   

52 Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi cái 2   

53 Ðèn Clar bộ 1   

54 Giá treo dịch truyền  cái 5    

55 Đèn pin cái 2   

56 Bô tròn cái 2   

57 Vịt đái nữ cái 2   

58 Vịt đái nam cái 2   

59 Thông tiểu nam, nữ các loại cái 20   

60 Bốc tháo thụt, dây dẫn cái 1   

61 Túi chờm nóng lạnh cái 2   
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62 Ghế đẩu quay cái 2   

63 Cốc thuỷ tinh chia độ cái 2   

64 Các bộ nẹp chân, tay bộ 5   

65 Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu  cái 10   

66 Bông y tế gói 10   

67 Băng vết thương y tế cuộn 10   

68 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

69 Máy châm cứu cái 2   

70 Tủ đựng thuốc đông y cái 1   

71 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y bộ 1   

72 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt cái 2   

73 Ghế ngồi chờ khám cái 3   

74 Bàn cân thuốc thang cái 2   

75 Giá, kệ đựng dược liệu cái 4   

76 
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi tủ 

50 ô) 
cái 2   

77 Dao cầu Bộ 1   

78 Thuyền tán Bộ 1   

79 Dụng cụ sơ chế, bào chế dợc liệu Bộ 1   

80 Kim châm cứu và hộp đựng kim Bộ 50   

81 Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu Bộ 2   

82 Bếp điện (hoặc bếp dầu) cái 2   

83 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

84 Nồi hấp tiệt trùng các loại cái 2   

85 Ðèn hồng ngoại cái 5   
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86 Khay đựng dụng cụ inox (30 x 45 cm) cái 4   

87 Khay quả đậu inox cái 5   

88 Panh có mấu dài 140 mm cái 5   

89 Panh không mấu dài 140 mm cái 5   

90 Kẹp phẫu tích cái 5   

91 Hộp chống sốc phản vệ hộp 1   

92 Hộp đựng bông, cồn hộp 2   

93 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán cái 1   

94 Kẹp lấy dị vật tai cái 1   

95 Loa soi tai bộ 3 cái 1   

96 Kẹp lấy dị vật mũi cái 2   

97 Kìm khám mũi cái 1   

98 Ghế răng cái 1   

99 Kìm nhổ răng trẻ em cái 2   

100 Kìm nhổ răng người lớn cái 2   

101 Bẩy răng thẳng cái 5   

102 Bẩy răng cong cái 5   

103 Bộ lấy cao răng bằng tay bộ 2   

104 Bơm tiêm nha khoa cái 1   

105 Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) bộ 2   

106 Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản bộ 2   

107 Bảng thử thị lực cái 1   

108 Kính lúp 2 mắt cái 1   

109 Kẹp lấy dị vật trong mắt cái 2   
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110 Máy xét nghiệm huyết học tự động cái 1   

111 Máy xét nghiệm huyết học bán tự động cái 1   

112 Tủ lạnh 150 lít cái 1   

113 Máy ly tâm nước tiểu cái 1   

114 Máy ly tâm cái 1   

115 Bàn khám phụ khoa cái 1   

116 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ cái 2   

117 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ cái 2   

118 Van âm đạo các cỡ cái 2   

119 Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm cái 2   

120 Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ cái 2   

121 Kéo cong 160mm thép không gỉ cái 2   

122 Khay quả đậu, thép không gỉ   1   

123 Thước đo tử cung cái 1   

124 Thước đo khung chậu cái 1   

125 Kim khâu 3 cạnh, 3/7 vòng cái 2   

126 Găng mổ cỡ 6,5 và 7 cái 30   

127 Thùng nhôm có vòi, 20 lít cái 1   

128 Bơm tiêm dùng một lần 2 ml cái 20   

129 Bơm tiêm dùng một lần 5 ml cái 50   

130 Kẹp lấy vòng cái 2   

131 
Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép 

không gỉ 
cái 2   

132 
Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút số 

4, 5, 6 
cái 5   



CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  

 
 

23 

133 Chậu tắm trẻ em 25 lít cái 1   

134 Băng huyết áp kế trẻ em cái 2   

135 Quả bóp tháo thụt cái 1   

136 Bầu nhỏ giọt cái 1   

137 
Bóng hút nhớt mũi trẻ sơ sinh + ống 

hút nhớt 
cái 2   

138 
Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-

Ochner, thép không gỉ 160mm 
cái 4   

139 Bàn đẻ thép không gỉ cái 1   

140 Thước dây 1,5 mét cái 1   

141 Thước đo khung chậu cái 1   

142 Ống nghe tim thai cái 1   

143 Bơm hút sữa bằng tay cái 1   

144 Kéo cắt tầng sinh môn 200mm cái 2   

145 Kim khâu cổ tử cung cái 2   

146 Chỉ khâu loại không tiêu gói 10   

147 
Balon ô xy hoặc Bình ô xy xách tay có 

đồng hồ 
cái 2   

148 Chỉ Catgut No. 2 gói 5   

149 Cân trẻ sơ sinh 15kg cái 1   

150 Nồi luộc dụng cụ điện cái 1   

151 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

152 Nồi luộc dụng cụ đun dầu cái 1   

153 Tủ sấy điện cái 1   

154 Kẹp dụng cụ sấy hấp cái 2   
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155 Chậu thép không gỉ - dung tích 6 lít cái 1   

156 Chậu nhựa 10 đến 20 lít cái 4   

157 Xô đựng 12 đến 15 lít cái 4   

158 Máy bơm nước điện cái 1   

159 
Máy bơm nước tay UNICEF cho nơi 

không có điện 
cái 1   

160 Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz cái 1   

161 Ðèn măng xông cái 1   

162 Ðèn bão cái 2   

163 Loa phóng thanh cầm tay cái 1   

164 Máy vi tính + Máy in bộ 1   

165 Máy thu hình (Tivi) cái 1   

166 Ðiện thoại cái 1   

167 Bàn làm việc cái 4   

168 Ghế cái 12   

169 Ghế băng cái 3   

170 Tủ đựng tài liệu cái 4   

171 Bảng đen cái 2   

172 Bếp điện cái 1   

173 Lò sưởi điện cái 1   

174 Bàn khám phụ khoa Chiếc 1   

175 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1   

176 Bộ chích chắp lẹo Bộ 1   

177 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 1   

178 Đèn gù Cái 4   
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179 Máy hút dịch chạy bằng ác quy Cái 1   

180 Máy phân tích nước tiểu Cái 1   

181 Máy sắc thuốc Cái 1   

182 Máy soi ven Cái 1   

183 Máy sấy Cái 1   

184 Tủ bảo quản hóa chất Cái 1   

185 Tủ bảo quản vác xin Cái 1   

186 Tủ bảo ôn Cái 2   

187 
Nồi điện đun nước ngâm chân thuốc 

bắc 
Cái 2   

188 Máy điện châm Cái 4   

189 Máy châm cứu không dùng kim Cái 4   

190 Máy phun hóa chất đeo vai Cái 2   

191 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 1   

192 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 1   

193 Bộ dụng cụ thông tuyến lệ Bộ 1   

194 Đèn chiếu tia hồng ngoại Cái 2   

195 Máy xoa bóp tự động Cái 1   

196 Bàn làm thủ thuật Cái 4   

197 Bồn tắm bé sơ sinh Cái 1   

198 Giác hút sản khoa Bộ 1   

199 Giường năm siêu âm Cái 2   

200 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 1   

201 Đèn sưởi ấm Cái 4   

202 Bảng đo thị lực Cái 1   
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203 Máy giặt Cái 1   

204 Máy sấy đồ vải Cái 1   

205 Máy làm ấm dịch truyền Cái 1   

206 Máy lấy cao răng Cái 1   

207 Máy lọc nước Cái 1   

208 Giá đựng xét nghiệm Cái 2   

209 Máy soi ối Cái 1   

210 Đèn chiếu tia cực tím Cái 3   

X Trung tâm y tế huyện Mai Châu 

X.1 Trung tâm y tế huyện 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 
Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát 
Máy 2 

  

2 Máy X quang di động Máy 1   

3 
Hệ thống CT Scanner < 64 lát 

cắt/vòng quay 
Hệ thống 1 

  

4 
Hệ thống CT Scanner 64-128 lát 

cắt/vòng quay 
Hệ thống 1 

  

5 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 1   

6 Máy siêu âm tổng quát Máy 2   

7 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Hệ thống 2   

8 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Hệ thống 1   

9 Máy thận nhân tạo Máy 5   

10 Máy thở Máy 14   

11 Máy gây mê Máy 4   
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12 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 18   

13 Bơm tiêm điện Cái 32   

14 Máy truyền dịch Máy 32   

15 Dao mổ điện cao tần Cái 4   

16 
Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao 

hàn mô 
Cái 3 

  

17 Máy phá rung Máy 5   

18 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2   

19 Đèn mổ treo trần Cái 3   

20 Đèn mổ di động Bộ 5   

21 Bàn mổ Bộ 5   

22 Máy điện tim Máy 4   

23 Máy điện não Máy 3   

24 
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại 

tràng) 
Hệ thống 2 

  

25 Hệ thống nội soi khí phế quản Hệ thống 1   

26 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1   

27 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 2   

28 Máy soi tử cung Máy 1   

29 Máy theo dõi sản khoa  02 chức năng Máy 4   

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Áo chì Bộ 6   

2 Bàn kéo nắn chỉnh hình Chiếc 1   

3 Bàn khám phụ khoa thường Chiếc 5   

4 Bàn làm bột bó xương Chiếc 1   
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5 Bảng thị lực điện tử Chiếc 1   

6 Bể dàn tiêu bản Chiếc 1   

7 Bộ  mổ thuỷ tinh thể Bộ 1   

8 Bộ đại phẫu nhi Bộ 1   

9 Bộ đại phẫu ổ bụng Bộ 2   

10 Bộ đại phẫu phụ khoa Bộ 2   

11 Bộ đại phẫu sản Bộ 2   

12 Bộ đại phẫu tiêu hóa Bộ 2   

13 Bộ đại phẫu xương Bộ 2   

14 Bộ dụng cụ cắt Amydal Bộ 2   

15 Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo Bộ 1   

16 Bộ dụng cụ mổ chấn thương Bộ 2   

17 Bộ dụng cụ mổ Glocom Bộ 1   

18 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 4   

19 Bộ dụng cụ mổ mộng Bộ 1   

20 Bộ dụng cụ mổ Phaco Bộ 1   

21 Bộ dụng cụ mổ quặm Bộ 1   

22 Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay Bộ 1   

23 
Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình 
Bộ 1 

  

24 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống  Bộ 2   

25 Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột Bộ 2   

26 Bộ dụng cụ phẫu thuật gan, mật Bộ 1   

27 Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực Bộ 1   

28 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu Bộ 1   
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29 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 1   

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt  Bộ 1   

31 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng Bộ 1   

32 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến Bộ 1   

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu Bộ 2   

34 Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp Bộ 2   

35 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 18   

36 Bộ dụng cụ vi phẫu thuật mạch máu Bộ 1   

37 Bộ dụng cụ vi phẫu thuật tai Bộ 1   

38 Bộ ghế răng Bộ 2   

39 Bộ khâu tiểu phẫu mắt  Bộ 1   

40 Bộ khoan cưa xương đa năng  Bộ 1   

41 Bộ nhuộm tiêu bản, mô Bộ 2   

42 Hệ thống tán sỏi laser Bộ 1   

43 Bộ tay khoan thẳng Bộ 2   

44 Bộ vali hô hấp xách tay  Bộ 2   

45 Bồn rửa tay tự động  Chiếc 6   

46 Cáng đẩy cấp cứu Chiếc 15   

47 Cầu thang tập PHCN Chiếc 1   

48 Đèn quang trùng hợp Chiếc 3   

49 Đèn soi bóng đồng tử Chiếc 1   

50 Đèn soi đáy mắt Chiếc 1   

51 Giường bệnh nhân Chiếc 350   

52 Giường đa năng Chiếc 15   
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53 Giường hồi sức cấp cứu Chiếc 12   

54 Giường tập PHCN Chiếc 2   

55 Hệ thống lọc nước chạy thận  HT 1   

56 Hệ thống lọc nước dùng cho máy XN HT 1   

57 Kính hiển vi Chiếc 2   

58 Kính hiển vi huỳnh quang Chiếc 2   

59 Kính hiển vi phẫu thuật Chiếc 1   

60 Kính soi đáy mắt Chiếc 1   

61 Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng Chiếc 1   

62 Labo răng giả Chiếc 1   

63 Máy bơm hóa chất  Chiếc 1   

64 Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi Chiếc 1   

65 Máy cắt đốt polyp  Chiếc 1   

66 Máy cất nước 1 lần Chiếc 1   

67 Máy cắt tiêu bản quay tay Chiếc 1   

68 Máy cấy máu tự động Chiếc 1   

69 Máy chiếu thị lực  Chiếc 1   

70 Máy chụp hình đáy mắt Chiếc 1   

71 Máy chuyển bệnh phẩm Chiếc 1   

72 Hệ thống đầu đọc kỹ thuật số C.R Hệ thống 1   

73 Máy điện châm Chiếc 20   

74 Máy điện xung  Chiếc 2   

75 Máy đo áp lực nội sọ Chiếc 0   

76 Máy đo chức năng hô hấp Chiếc 2   
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77 Máy đo độ loãng xương Chiếc 1   

78 Máy đo HBA1C Chiếc 1   

79 Máy đo khí máu Chiếc 2   

80 Máy đo liều tia xạ phòng hộ Chiếc 1   

81 Máy đo lưu huyết não Chiếc 1   

82 Máy đo nhĩ lượng Chiếc 1   

83 Máy đo SPO2 Chiếc 20   

84 Máy đo thị trường kế Chiếc 1   

85 Máy đo thính lực Hệ thống 1   

86 Máy đốt điện Chiếc 1   

87 Máy đốt PLASMA Chiếc 1   

88 Máy đốt sóng cao tần  Chiếc 1   

89 Máy đúc bệnh phẩm tự động Chiếc 1   

90 Máy giặt Chiếc 3   

91 Máy hàn túi bóng kính Chiếc 1   

92 Máy Holter điện tim  Chiếc 1   

93 Máy Holter huyết áp Chiếc 1   

94 Máy hút dịch Chiếc 10   

95 Máy hút dịch áp lực thấp Chiếc 5   

96 Máy hút dịch trên xe cứu thương Chiếc 2   

97 Máy in phim Chiếc 2   

98 Máy kéo giãn cột sống Chiếc 1   

99 Máy khoan xương  Chiếc 2   

100 Máy khử khuẩn không khí Chiếc 1   
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101 Máy là tay Chiếc 3   

102 Máy lấy cao răng siêu âm Chiếc 1   

103 Máy li tâm thường Chiếc 1   

104 Máy lọc máu liên tục Chiếc 1   

105 Máy phân tích nước tiểu Chiếc 2   

106 Máy phun dung dịch khử trùng Chiếc 1   

107 Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Chiếc 1   

108 Máy rửa khử trùng dụng cụ Chiếc 2   

109 Máy sắc thuốc  Chiếc 3   

110 Máy sấy đồ Chiếc 2   

111 Máy sấy dụng cụ Chiếc 1   

112 Máy sấy lam kính Chiếc 1   

113 Máy siêu âm điều trị Chiếc 2   

114 Máy sóng ngắn (2 cần, 1 cần) Chiếc 1   

115 Máy tạo nhịp tạm thời  Chiếc 3   

116 Máy tháo lồng ruột Chiếc 1   

117 Máy thủy trị liệu (toàn thân, bộ phận) Chiếc 1   

118 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Chiếc 1   

119 Máy từ trường toàn thân Chiếc 1   

120 Máy X quang răng Chiếc 1   

121 Máy xét nghiệm đông máu tự động Chiếc 2   

122 Máy xét nghiệm huyết học các loại Chiếc 2   

123 Máy xét nghiệm máu lắng Chiếc 2   

124 Máy xquang răng panorama Chiếc 1   
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125 Nồi hấp tiệt trùng các loại Chiếc 5   

126 
Sinh hiển vi khám mắt (cố định, cầm 

tay) 
Chiếc 1 

  

127 Tay khoan cong Chiếc 1   

128 Máy khoan Hummer Chiếc 1   

129 Thước Parant Chiếc 1   

130 Tủ ấm 37°C Chiếc 2   

131 Tủ an toàn sinh học các loại Chiếc 2   

132 Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm Chiếc 1   

133 Tủ hốt vô trùng Chiếc 1   

134 Tủ lạnh âm sâu Chiếc 1   

135 Tủ lạnh trữ máu Chiếc 2   

136 Tủ nuôi cấy vi sinh Chiếc 1   

137 Tủ sấy Chiếc 3   

138 Xe đẩy y dụng cụ đa năng Chiếc 20   

139 Bàn đẻ Chiếc 4   

140 Bàn hồi sức sơ sinh Chiếc 2   

141 Bộ đỡ đẻ Bộ 10   

142 Bộ dụng cụ phẫu thuật Đầu - Mặt - Cổ Bộ 1   

143 Bộ trung phẫu nhi Bộ 2   

144 Cân bệnh nhân hồi sức Chiếc 2   

145 Cân kỹ thuật Chiếc 2   

146 Che chắn chì di động Chiếc 4   

147 Cưa cắt bột loại điện Chiếc 1   

148 Đệm sưởi cái 1   
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149 Đèn chiếu vàng da Chiếc 3   

150 Đèn sưởi cái 6   

151 Doppler tim thai Chiếc 2   

152 Giường sưởi ấm Chiếc 2   

153 
Hệ thống quay video camera phòng 

mổ (phuc vụ hội chẩn, đào tạo) 
HT 2 

  

154 Hệ thống tắm sơ sinh HT 1   

155 Huyết áp điện tử để bàn Chiếc 15   

156 Lồng ấp trẻ sơ sinh Chiếc 3   

157 Lồng ấp vận chuyển Chiếc 1   

158 Máy cắt đốt cổ tử cung  Chiếc 1   

159 Máy cắt hoại tử bỏng Chiếc 1   

160 Máy đánh giá mức độ mê Chiếc 1   

161 Máy điện tim gắng sức HT 1   

162 Máy điều trị nội nha Chiếc 1   

163 Máy điều trị oxy cao áp Chiếc 1   

164 Máy định danh và làm kháng sinh đồ Chiếc 1   

165 Máy định vị phẫu thuật  Chiếc 1   

166 
Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu 

vàng da 
Chiếc 1 

  

167 Máy đo dung tích phổi Chiếc 1   

168 Máy đo nhanh các thông số sinh tồn Chiếc 1   

169 
Máy giám sát vệ sinh bệnh viện bằng 

ATP 
Chiếc 1 

  

170 Máy hút nhớt trẻ sơ sinh Chiếc 2   
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171 Máy rửa dây nội soi Chiếc 2   

172 Máy sưởi ấm bệnh nhân chiếc 2   

173 Thiết bị soi ối Chiếc 1   

174 Hệ thống máy chủ Hệ thống 2   

175 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ thống 1   

176 Thiết bị chia dải IP Chiếc 2   

177 Thiết bị kết nối mạng Chiếc     

178 Thiết bị cân bằng tải mạng lan Hệ thống 1   

179 Xe cứu thương chuyên dụng Chiếc 3   

180 Bộ mổ xoang bộ 1   

181 Máy cắt hút Hummer Cái 1   

182 Bộ vi phẫu tai bộ 2   

183 Bàn Mayo (tiếp dụng cụ) Cái 15   

184 Bàn làm bột bó xương Cái 2   

185 Bộ dụng cụ cắt bột bộ 2   

186 Bàn làm thủ thuật Cái 6   

187 Bộ dụng cụ nạo VA bộ 2   

188 Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo bộ 2   

189 Bộ dụng cụ thay băng, cắt chỉ bộ 10   

190 Đèn khám mắt, tai mũi họng Bộ 5   

191 Ghế khám và điều trị răng Bộ 2   

192 Bộ dụng cụ khám mắt Bộ 1   

193 Bộ dụng cụ khám răng đơn giản Bộ 2   

194 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 3   
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195 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 2   

196 Thước đo khung chậu Cái 2   

197 
Thước đo tử cung 300 mm chia độ 20 

mm 
Cái 

2   

198 Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh Cái 2   

199 Cân trẻ sơ sinh Cái 2   

200 Cân sức khoẻ lưu động Cái 2   

201 Bồn tắm trẻ sơ sinh 25 lít Cái 2   

202 Quả thụt tháo sơ sinh 30 ml Cái 2   

203 Bàn tiểu phẫu Cái 6   

204 Máy hút dịch chạy điện Cái 10   

205 Nẹp cố định gãy xương các loại Cái 2   

206 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 2   

207 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 2   

208 Bộ mở khí quản Bộ 2   

209 Bóng bóp hô hấp người lớn Cái 2   

210 Bóng bóp hô hấp trẻ em Cái 2   

211 Máy khí dung Cái 3   

212 
Bộ dụng cụ sao tẩm bào chế đông 

dược 
Bộ 

1   

213 Bộ giác hơi Bộ 2   

214 Bộ đặt và tháo dụng cụ tử cung Bộ 2   

215 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 3   

216 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 3   

217 Bộ dụng cụ hút thai Bộ 1   
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218 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 2   

219 
Bốc thụt dây và ống nối Irrigator 1,5 

Lw 
Cái 

2   

220 Bàn đón bé Cái 4   

221 Tủ đựng dụng cụ Cái 20   

222 Tủ thuốc các loại Cái 20   

223 Bộ thông hơi vòi trứng Cái 1   

224 Tủ bảo quản dụng cụ tiệt trùng Cái 2   

225 Bộ rửa dạ dày Cái 2   

226 Giá tập đứng Cái 2   

227 Máy xoa bóp áp lực hơi Cái 2   

229 Máy Shock điện tim Cái 2   

231 
Bộ dụng cụ phẫu thuật đóng đinh Sigh 

xương cẳng chân 
Bộ 

1   

233 
Bộ dụng cụ phẫu thuật đóng đinh Sigh 

xương đùi 
Bộ 

1   

235 Máy thở không xâm nhập Cái 4   

237 Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng Bộ 2   

239 Bộ dụng cụ mổ lấy thai Bộ 5   

241 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương Bộ 1   

243 Máy gây mê kèm thở người lớn Cái 3   

245 Máy gây mê kèm thở nhi Cái 3   

247 Bàn đẩy tiêm Cái 10   

249 
Bộ bóng bóp hồi sức + Bộ đặt nội khí 

quản 
Bộ 

5   

251 Giường nằm siêu âm Cái 5   



38                                        CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  
 

 

252 

Hệ thống báo gọi y tá (phụ thuộc vào 

vị trí của các phòng bệnh có thể 2 

hoặc 3 hệ thống) 

Hệ thống 

6   

253 Máy Bơm thức ăn cho trẻ em Cái     

254 Máy nén khí Cái 3   

255 Bình O xy Cái 30   

256 Bộ cấp cứu ngoại viện Cái 2   

257 Tủ bảo quản vác xin Cái 3  

258 Tủ làm đông băng bình tích lạnh Cái 1  

259 Hòm lạnh Cái 7  

260 Hệ thống khí ô xy trung tâm Hệ thống 1  

261 Hệ thống khí CO2 trung tâm Hệ thống 1  

262 Hệ thống khí nén trung tâm Hệ thống 1  

X.2 Trạm Y tế xã 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay Cái 1   

2 Máy đo bão hòa ôxy (SPO2) Cái 1   

3 Máy khí dung Cái 1   

4 Máy hút dịch chạy điện Cái 1   

5 Máy đo đường huyết Cái 2   

6 Máy điện tim 1 hoặc 3 kênh Cái 1   

7 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1   

8 Máy điện tim cái 1   

9 Máy đo đường huyết cái 1   

10 Máy tạo oxy cái 1   
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B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Ống nghe Cái 4   

2 Ống nghe tim thai Cái 2   

3 Bàn để dụng cụ Cái 3   

4 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 2   

5 Bàn khám bệnh Cái 3   

6 Bàn khám phụ khoa Cái 2   

7 Bàn tiểu phẫu Cái 2   

8 
Bảng hiệu tên khoa phòng, biển chỉ 

dẫn 
Bộ 10   

9 Bảng thông tin, truyền thông Cái 4   

10 
Bát đựng dung dịch 600 ml, thép 

không gỉ 
cái 4   

11 Biển hiệu trạm y tế Bộ 1   

12 
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + 

Mask thở ô xy 
Bộ 2   

13 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ 4   

14 Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép Bộ 3   

15 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ 1   

16 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ 1   

17 Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ 1   

18 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 2   

19 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 2   

20 Bộ dụng cụ khám thai Bộ 2   

21 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 1   
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22 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2   

23 Bộ khám ngũ quan Bộ 3   

24 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ 2   

25 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ 2   

26 Bộ tăng âm cố định Bộ 1   

27 Bồn rửa tay Cái 1   

28 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn  Bộ 1   

29 Bồn tắm bé sơ sinh cái 1   

30 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 2   

31 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 2   

32 Búa thử phản xạ Cái 2   

33 Các bộ nẹp Bộ 2   

34 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 2   

35 Cân trẻ sơ sinh Cái 2   

36 Cáng tay Cái 2   

37 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 1   

38 Đèn gù cái 2   

39 Đèn khám bệnh để bàn Cái 3   

40 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 2   

41 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 3   

42 Đèn pin Cái 2   

43 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 5   

44 Ghế ngồi chờ thăm khám Cái 5   

45 Giá để hồ sơ Cái 2   
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46 Giá treo dịch truyền Cái 5   

47 Giường bệnh Cái 10   

48 Giường năm siêu âm cái 1   

49 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 2   

50 Huyết áp kế Cái 5   

51 Kéo cắt bông gạc cái 3   

52 Kéo cắt tầng sinh môn 200mm cái 2   

53 Kéo cong nhọn/nhọn 145mm cái 3   

54 Kéo cong tù 145mm cái 3   

55 Kéo thẳng nhọn/tù 145mm cái 3   

56 Kéo thẳng tù 145mm cái 2   

57 Kéo thẳng, nhọn 145mm cái 3   

58 Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ cái 2   

59 Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm cái 2   

60 Kẹp kim Mayo 200mm cái 2   

61 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 1   

62 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 1   

63 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 1   

64 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 1   

65 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 1   

66 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo cái 3   

67 Khay quả đậu, thép không gỉ cái 6   

68 Khay quả đậu loại nhỏ Cái 5   

69 Khay đựng dụng cụ nông Cái 5   
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70 Khay đựng dụng cụ sâu Cái 5   

71 Kìm nhổ răng người lớn Cái 1   

72 Kìm nhổ răng trẻ em Cái 1   

73 Kìm khám mũi Cái 1   

74 Kính hiển vi Cái 1   

75 Kính lúp 2 mắt cái 1   

76 Máy chiếu + màn chiếu Bộ 1   

77 Máy điện châm Cái 2   

78 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 5   

79 Máy doppler tim thai Cái 2   

80 Máy hút ẩm Cái 3   

81 Máy in Cái 3   

82 Máy phát điện Bộ 1   

83 Máy quét thẻ bảo hiểm cái 1   

84 Máy sấy dụng cụ cái 1   

85 Máy thu hình (Tivi) Cái 1   

86 Máy vi tính Bộ 3   

87 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ cái 2   

88 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ cái 2   

89 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 2   

90 Ổ cứng di động Cái 1   

91 Thùng đựng rác thải nguy hại Cái 2   

92 Thùng đựng rác thải sinh hoạt Cái 2   

93 Thùng đựng rác thải y tế Cái 5   
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94 Tủ đầu giường Cái 10   

95 Tủ đựng tài liệu Cái 3   

96 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 4   

97 Tủ bảo quản vắcxin Cái 1   

98 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 1   

99 Tủ sấy Cái 1   

100 Van âm đạo các cỡ cái 2   

101 Xe đẩy Cái 2   

102 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 1  

103 Xoong luộc dụng cụ Cái 2  

104 Máy châm cứu Cái 2  

105 
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 
Cái 2  

106 Hộp hấp bông gạc hình trống Cái 5   

107 Hộp hấp dụng cụ có nắp Cái 3   

108 Hệ thống giám sát camera Cái 1   

109 Đèn sưởi Cái 1   

110 Bộ rửa dạ dày Bộ 1   

111 Lò đốt rác Lò 1   

112 Tủ bảo quản vacxin Cái 1   

113 Hộp chống sốc phản vệ Cái 2   

XI Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc 

XI.1 Trung tâm Y tế huyện 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng Chiếc 2   
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quát 

2 Máy X quang di động  Chiếc 1   

3 Máy X quang di động kỹ thuât số Chiếc 1   

4 Máy X quang kỹ thuật số chụp vú Chiếc 1   

5 Máy X quang răng Chiếc 2   

6 
Hệ thống CT Scanner < 64 lát 

cắt/vòng quay 
Hệ thống 1   

7 
Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 

Tesla 
Hệ thống 1   

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 1   

9 Máy siêu âm mầu tổng quát Chiếc 4   

10 Máy siêu âm mắt Chiếc 1   

11 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động các 

loại 
Chiếc 2   

12 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động 

các loại 
Chiếc 2   

13 
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 

các loại 
Chiếc 1   

14 
Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự 

động các loại 
Chiếc 1   

15 Máy thận nhân tạo Chiếc 5   

16 Máy thở Chiếc 8   

17 Máy thở CPAP Chiếc 4   

18 Máy gây mê Chiếc 2   

19 Máy gây mê kèm thở Chiếc 2   

20 Hệ thống monitor trung tâm Hệ thống 2   

21 Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các Chiếc 26   
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loại) 

22 Monitor sản khoa Chiếc 6   

23 Monitor sản khoa thai đôi Chiếc 2   

24 Bơm tiêm điện Chiếc 26   

25 Máy truyền dịch Chiếc 26   

26 Dao mổ điện cao tần Chiếc 5   

27 
Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao 

hàn mô 
Chiếc 4   

28 Máy phá rung tim có tạo nhịp Máy 5   

29 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2   

30 Đèn mổ treo trần Bộ 4   

31 Đèn mổ di dộng Bộ 3   

32 Bàn mổ Chiếc 4   

33 
Bàn mổ đa năng (chạy điện hoặc điều 

khiển thủy lực, mổ, can thiệp,….) 
Chiếc 2   

34 Máy điện tim các loại Chiếc 4   

35 Máy điện não Chiếc 3   

36 
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại 

tràng) 
Hệ thống 2   

37 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 2   

38 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 3   

39 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1   

40 Máy soi cổ tử cung Máy 2   

41 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 10   

 B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

42 Áo chì Bộ 2   
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43 
Bàn kéo nắn chỉnh hình (Bàn kéo nắn 

bó bột) 
Chiếc 1   

44 Bàn khám phụ khoa Chiếc 2   

45 Bàn khám phụ khoa đa năng Chiếc 1   

46 Bàn khám và thủ thuật sản khoa Chiếc 1   

47 Bàn Mayo (tiếp dụng cụ) Chiếc 6   

48 Bàn làm khô tiêu bản Chiếc 1   

49 Cáng đẩy cấp cứu Chiếc 14   

50 Bàn làm bột bó xương Chiếc 1   

51 Bộ dụng cụ cắt bột Bộ 2   

52 Bàn khám bệnh Chiếc 10   

53 Bàn làm thủ thuật Chiếc 20   

54 Bảng đo thị lực Chiếc 2   

55 Bể dàn tiêu bản Chiếc 1   

56 Bộ  mổ thuỷ tinh thể Bộ 1   

57 Bộ đại phẫu nhi Bộ 2   

58 Bộ  trung phẫu nhi Bộ 2   

59 Bộ đại phẫu ổ bụng ngoại Bộ 3   

60 Bộ đại phẫu phụ khoa Bộ 3   

61 Bộ đại phẫu sản Bộ 4   

62 Bộ đại phẫu xương Bộ 2   

63 Bộ trung phẫu ngoại khoa Bộ 4   

64 Bộ dụng cụ cắt amydal Bộ 2   

65 Bộ dụng cụ nạo VA Bộ 2   

66 Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo Bộ 2   
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67 Bộ dụng cụ thông tuyến lệ Bộ 2   

68 Bộ dụng cụ mổ Glocom Bộ 1   

69 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 8   

70 Bộ dụng cụ mổ mộng Bộ 2   

71 Máy phẫu thuật Phaco Chiếc 1   

72 Bộ dụng cụ mổ Phaco Bộ 1   

73 Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể Bộ 2   

74 Bộ dụng cụ mổ quặm Bộ 2   

75 Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay Bộ 2   

76 
Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình 
Bộ 4   

77 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống Bộ 1   

78 Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày, ruột Bộ 2   

79 Bộ dụng cụ phẫu thuật gan, mật Bộ 1   

80 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu Bộ 1   

81 Bộ dụng cụ phẫu thuật Mắt Bộ 1   

82 Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt Bộ 2   

83 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng Bộ 2   

84 
Bộ  dụng cụ phẫu thuật nội soi tai - 

mũi - họng 
Bộ 2   

85 Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh Bộ 1   

86 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiền liệt 

tuyến 
Bộ 1   

87 
Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ mở tiết 

niệu 
Bộ 2   

88 Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp Bộ 3   
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89 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 25   

90 Bộ dụng cụ thay băng, cắt chỉ Bộ 80   

91 Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu Bộ 1   

92 Bộ ghế răng Bộ 2   

93 
Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn, trẻ 

em 
Bộ 4   

94 Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt Bộ 2   

95 Bộ dụng cụ tiểu phẫu tai - mũi - họng Bộ 2   

96 
Bộ dụng cụ tiểu phẫu răng - hàm - 

mặt 
Bộ 2   

97 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 2   

98 
Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa (Dạ dày, 

đại tràng) 
Bộ 2   

99 Bộ khoan cưa xương đa năng Bộ 2   

100 Bộ nhuộm tiêu bản, mô Bộ 1   

101 Hệ thống nội soi tán sỏi bằng laser Bộ 1   

102 Bộ tay khoan thẳng Bộ 1   

103 Bộ vali hô hấp xách tay Bộ 1   

104 Thùng nấu sáp paraffin Chiếc 1   

105 Bồn rửa tay tự động Chiếc 6   

106 Cáng đẩy cấp cứu Chiếc 15   

107 Cầu thang tập Phục hồi chức năng Chiếc 1   

108 Đèn quang trùng hợp Chiếc 2   

109 Đèn soi bóng đồng tử Chiếc 1   

110 Đèn soi đáy mắt Chiếc 1   
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111 Giường bệnh nhân Chiếc 200   

112 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Chiếc 8   

113 Giường hồi sức cấp cứu Chiếc 14   

114 Giường tập PHCN Chiếc 2   

115 
Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét 

nghiệm 
Hệ thống 2   

116 Hệ thống phẫu thuật mắt Hệ thống 1   

117 Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể Hệ thống 1   

118 Kính hiển vi 2 mắt Chiếc 8   

119 Kính sinh hiển vi phẫu thuật Chiếc 1   

120 Kính sinh hiển vi khám mắt cố định Chiếc 1   

121 Kính sinh hiển vi khám mắt cầm tay Chiếc 1   

122 Kính soi đáy mắt Chiếc 1   

123 Kính soi đáy mắt và góc tiền phòng Chiếc 1   

124 Kính soi góc tiền phòng Chiếc 1   

125 Labo mài lắp kính Chiếc 1   

126 Labo răng giả Chiếc 1   

127 Máy  LASER CO2 Chiếc 1   

128 Máy  LASER nội mạch Chiếc 2   

129 Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi Chiếc 1   

130 Máy cắt lát tế bào Chiếc 1   

131 Máy cất nước 1 lần Chiếc 2   

132 Máy cắt tiêu bản quay tay Chiếc 2   

133 Máy cấy máu tự động Chiếc 1   

134 Máy chiếu thị lực Chiếc 2   
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135 Máy chụp hình đáy mắt Chiếc 1   

136 Máy chuyển bệnh phẩm Chiếc 1   

137 Hệ thống đầu đọc kỹ thuật số C.R Hệ thống 1   

138 Máy điện châm Chiếc 30   

139 Máy điện xung Chiếc 2   

140 Máy điện xung trung tần Chiếc 1   

141 Máy phát xung điều trị Chiếc 1   

142 Máy đo áp lực nội sọ Chiếc 1   

143 Máy đo chức năng hô hấp Chiếc 2   

144 Máy đo độ loãng xương Chiếc 2   

145 Máy đo HbA1C Chiếc 1   

146 Máy đo khí máu Chiếc 1   

147 Máy đo khúc xạ tự động Chiếc 1   

148 Máy đo lưu huyết não Chiếc 1   

149 Máy đo nhĩ lượng Chiếc 1   

150 Máy đo SPO2 Chiếc 30   

151 
Máy đo SPO2 qua da cho trẻ sơ sinh, 

trẻ nhi 
Chiếc 2   

152 Máy đo thị trường kế Chiếc 1   

153 Máy đo thính lực Hệ thống 1   

154 Máy đốt điện Chiếc 2   

155 Máy đốt PLASMA Chiếc 2   

156 Máy PLASMA - MET Chiếc 2   

157 Máy đốt sóng cao tần Chiếc 1   

158 Máy đúc bệnh phẩm tự động Chiếc 1   
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159 Máy giặt công nghiệp Chiếc 2   

160 Máy sấy công nghiệp Chiếc 2   

161 Máy hàn túi bóng kính Chiếc 2   

162 Máy Holter điện tim Chiếc 3   

163 Máy Holter huyết áp Chiếc 3   

164 Máy hút dịch Chiếc 20   

165 Máy hút dịch có ắc quy Chiếc 4   

166 Máy hút dịch áp lực thấp Chiếc 2   

167 Máy hút dịch trên xe cứu thương Chiếc 2   

168 Máy in phim Chiếc 3   

169 Máy kéo giãn cột sống lưng Chiếc 2   

170 Máy kéo giãn cột sống cổ Chiếc 2   

171 Máy khoan xương Chiếc 2   

172 Máy khử khuẩn buồng bệnh Chiếc 4   

173 Máy khúc xạ kế tự động Chiếc 2   

174 Máy là tay chạy điện Chiếc 6   

175 Máy là đồ vải Chiếc 1   

176 Máy laser CO2 Chiếc 1   

177 Máy laser chiếu ngoài Chiếc 2   

178 Máy lấy cao răng siêu âm Chiếc 2   

179 Máy li tâm thường Chiếc 2   

180 Máy li tâm lạnh Chiếc 1   

181 Máy phân tích nước tiểu Chiếc 3   

182 Máy phun dung dịch khử trùng Chiếc 4   
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183 Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Chiếc 1   

184 Máy rửa khử trùng dụng cụ Chiếc 2   

185 Máy sắc thuốc Chiếc 2   

186 Máy sấy đồ Chiếc 2   

187 Máy sấy dụng cụ Chiếc 2   

188 Máy sấy lam kính Chiếc 1   

189 Máy siêu âm điều trị Chiếc 1   

190 Máy sóng ngắn trị liệu Chiếc 2   

191 Máy tạo nhịp tạm thời Chiếc 2   

192 Máy tháo lồng ruột Chiếc 2   

193 Máy thủy trị liệu (Toàn thân, bộ phận) Chiếc 1   

194 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Chiếc 2   

195 Máy xét nghiệm đông máu tự động Chiếc 1   

196 
Máy xét nghiệm đông  máu bán tự 

động 
Chiếc 1   

197 Máy xét nghiệm khí máu Chiếc 1   

198 Máy xét nghiệm huyết học các loại Chiếc 4   

199 Máy xét nghiệm máu lắng Chiếc 1   

200 Máy xử lý mô Chiếc 1   

201 Nồi hấp tiệt trùng các loại Chiếc 5   

202 
Sinh hiển vi khám mắt (cố định, cầm 

tay) 
Chiếc 2   

203 Sinh hiển vi phẫu thuật Chiếc 2   

204 Tủ ấm Chiếc 6   

205 Tủ ấm CO2 Chiếc 1   
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206 Tủ bảo quản sinh phẩm Chiếc 1   

207 Tủ an toàn sinh học các loại Chiếc 2   

208 Tủ bảo quản mô, bệnh phẩm Chiếc 1   

209 Tủ hốt vô trùng Chiếc 2   

210 Tủ bảo ôn Chiếc 10   

211 Tủ bảo quản hóa chất Chiếc 2   

212 
Tủ lạnh bảo quản thuốc, sinh phẩm, 

hóa chất 
Chiếc 4   

213 Tủ nuôi cấy vi sinh Chiếc 1   

214 Tủ sấy các loại Chiếc 4   

215 Xe đẩy y dụng cụ đa năng Chiếc 20   

216 Xe đẩy y dụng cụ các loại Chiếc 20   

217 Bàn đẻ thường Chiếc 2   

218 Bàn đẻ đa năng Chiếc 2   

219 Bàn cấp cứu sơ sinh Chiếc 2   

220 Bàn hồi sức sơ sinh Chiếc 2   

221 Bàn chăm sóc tích cực Chiếc 2   

222 Giường sơ sinh + nôi Chiếc 10   

223 Bộ đỡ đẻ Bộ 10   

224 Bản điện cực ngoài cơ thể Chiếc 2   

225 Bộ trung phẫu nhi Bộ 2   

226 Bàn ép huyết tương Chiếc 2   

227 Bồn rửa tay  phẫu thuật Chiếc 6   

228 Cân bệnh nhân tại giường Chiếc 2   

229 Cân kỹ thuật Chiếc 3   
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230 Cân bệnh nhân đo chiều cao Chiếc 10   

231 Che chắn chì di động Chiếc 1   

232 Cưa cắt bột loại điện Chiếc 1   

233 Máy đánh giá mức độ hôn mê Chiếc 2   

234 Bộ dụng cụ tháo bột Bộ 2   

235 Đệm sưởi Chiếc 1   

236 Đèn chiếu vàng da Chiếc 4   

237 Đèn sưởi Chiếc 20   

238 Doppler tim thai Chiếc 2   

239 Giường sưởi ấm Chiếc 2   

240 
Hệ thống chuyển bệnh phẩm cho khoa 

XNTT 
Hệ thống 1   

241 Bồn tắm bé Hệ thống 2   

242 Huyết áp điện tử để bàn Chiếc 15   

243 Kính + đèn vi phẫu bộ 1   

244 Lồng ấp trẻ sơ sinh Chiếc 4   

245 Lồng ấp vận chuyển Chiếc 1   

246 Máy bào da Chiếc 1   

247 Máy cắt đốt cổ tử cung Chiếc 2   

248 Máy đánh giá mức độ mê Chiếc 1   

249 Máy điện tim gắng sức Chiếc 1   

250 Máy điều trị nội nha Chiếc 1   

251 
Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng 

Laser nội mạch 
Chiếc 1   

252 Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng năng Chiếc 1   
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lượng sóng tần số Radio (RF) 

253 Máy định danh và làm kháng sinh đồ Chiếc 1   

254 Máy định vị phẫu thuật Chiếc 1   

255 
Máy đo cường độ ánh sáng đèn chiếu 

vàng da 
Chiếc 1   

256 Máy đo độ đàn hồi mô gan Chiếc 1   

257 Máy đo độ đục cầm tay Chiếc 1   

258 Máy đo độ lác Chiếc 1   

259 Máy đo dung tích phổi Chiếc 1   

260 
Máy đo nhãn áp tự động không tiếp 

xúc 
Chiếc 1   

261 Máy đo nhanh các thông số sinh tồn Chiếc 1   

262 Máy ghi điện cơ Chiếc 1   

263 Máy hạ thân nhiệt Chiếc 1   

264 Máy hút dịch trẻ sơ sinh Chiếc 2   

265 Máy làm ấm dịch truyền Chiếc 10   

266 Máy laser YAG Chiếc 1   

267 Máy laser Chiếc 1   

268 Máy rửa dây nội soi Chiếc 2   

269 Máy sàng lọc điếc sơ sinh Chiếc 1   

270 Máy sàng lọc mù sơ sinh Chiếc 1   

271 Máy, đèn soi ven Chiếc 10   

272 Máy sưởi ấm bệnh nhân Chiếc 2   

273 Máy test HP hơi thở chiếc 1   

274 Máy xung kích Chiếc 1   
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275 Hệ thống soi ối Hệ thống 1   

276 Hệ thống máy chủ Hệ thống 2   

277 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ thống 1   

278 Bộ dụng cụ chụp tử cung, vòi chứng Bộ 1   

279 Ghế tập cơ tứ đầu đùi Chiếc 2   

280 Đèn gù Chiếc 15   

281 Bơm tiêm thuốc cản quang Chiếc 2   

282 Máy bơm thuốc cản quang tự động Chiếc 2   

283 Máy laser nội mạch Chiếc 6   

284 Máy laser CO2 Chiếc 2   

285 Máy áp lạnh cổ tử cung Chiếc 2   

286 Máy cắt đốt điện cổ tử cung Chiếc 2   

287 Máy điện giải Chiếc 2   

288 Máy trị liệu Chiếc 3   

289 Máy đo chức năng hô hấp Chiếc 2   

290 
Máy đo độ bão hòa ô xy để bàn 

(SPO2) 
Chiếc 3   

291 Máy đo SPO2 Chiếc 30   

292 Máy đo độ loãng xương toàn thân Chiếc 2   

293 Máy đo nhãn áp tự động Chiếc 2   

294 Máy khí dung các loại Chiếc 20   

295 Máy làm ấm trẻ sơ sinh Chiếc 6   

296 Máy phẫu thuật plasma Chiếc 1   

297 Máy siêu âm điều trị Chiếc 6   

298 Máy soi ven Chiếc 2   
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299 Máy tập đi Chiếc 2   

300 Máy châm cứu không kim Chiếc 8   

301 Máy điện từ trường điều trị Chiếc 3   

302 Máy tập thăng bằng Chiếc 1   

303 May xoa bóp tự động Chiếc 8   

304 Thanh song song Chiếc 1   

305 
Ghế khám và điều trị Tai - Mũi - 

Họng 
Chiếc 1   

306 Pipette + Giá đựng Bộ 3   

307 Nồi đun thuốc ngân chân thuốc bắc Chiếc 2   

308 Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin Chiếc 2   

309 Máy phun dung dịch khử trùng Chiếc 4   

310 Máy cắt gạc Chiếc 1   

311 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ 6   

312 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ 6   

313 Bộ mở khí quản trẻ em Bộ 4   

314 Bộ mở khí quản trẻ em Bộ 4   

315 Bộ khám và điều trị răng - hàm - mặt Bộ 4   

316 Bộ dụng cụ mổ lấy thai Bộ 6   

317 
Hệ thống nội soi tán sỏi tiết niệu bằng 

lazer 
Hệ thống 1   

318 Hệ thống khí ô xy trung tâm Hệ thống 1   

319 Hệ thống khí CO2 trung tâm Hệ thống 1   

320 Hệ thống khí nén trung tâm Hệ thống 1   

321 Máy điện não đồ Chiếc 1   
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322 Máy lưu huyết não Chiếc 1   

323 Bộ thử khúc xạ kính Bộ 1   

324 Đầu dò Convex Chiếc 2   

325 Đầu dò Linear Chiếc 2   

326 Đầu dò âm đạo Chiếc 2   

327 Đầu dò trực tràng Chiếc 2   

328 Đầu dò tim Chiếc 2   

329 Bàn tít dụng cụ Chiếc 10   

330 Bộ dụng cụ triệt sản nữ Bộ 4   

331 Bộ triệt sản nam Bộ 4   

332 Máy sắc thuốc Y học cổ truyền Chiếc 2   

333 Máy hút ẩm Chiếc 20   

334 
Máy đóng gói thuốc sắc Y học cổ 

truyền 
Chiếc 2   

335 Xe giường vận chuyển Chiếc 4   

336 Xe lăn Chiếc 16   

337 Nạng nách Đôi 8   

338 Máy từ trường điều trị Chiếc 1   

339 Máy điện xung trị liệu Chiếc 4   

340 Máy điện phân Chiếc 4   

341 Bộ dụng cụ phẫu thuật  trĩ Bộ 2   

342 Bộ dụng cụ phẫu thuật  trĩ bằng Logo Bộ 20   

343 Máy phun hóa chất đeo vai Chiếc 4   

344 Máy đo độ cồn Chiếc 2   

345 Máy cắt đốt polyp Chiếc 2   



CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  

 
 

59 

346 Máy lắc máu Chiếc 2   

347 Máy kích thích điện và điện phân Chiếc 1   

348 Máy điện trị liệu Chiếc 1   

349 Máy lưu huyết não Chiếc 1   

350 Máy xung điện Chiếc 2   

351 Bàn đón bé Chiếc 6   

352 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Nhi 

khoa 
Bộ 0   

353 Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng Chiếc 2   

354 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 16   

355 Tủ thuốc các loại Chiếc 20   

356 Bộ thông hơi vòi trứng Bộ 1   

357 Máy cắt và làm sạch vết thương Chiếc 1   

358 Máy hút dịch vết thương Chiếc 1   

359 Máy hút dịch các loại Chiếc 15   

360 Tủ bảo quản dụng cụ tiệt trùng Chiếc 1   

361 Máy lấy dáy tai Chiếc 2   

362 Máy xét nghiệm tế bào Hệ thống 1   

363 Bộ rửa dạ dày Bộ 2   

364 Máy thử đường huyết Chiếc 10   

365 Máy rửa dụng cụ y tế Hệ thống 4   

366 Giường cũi có bánh xe Chiếc 4   

367 Máy mài mắt kính tự động Chiếc 1   

368 Bộ thông niệu đạo nam và nữ trẻ em Bộ 2   

369 Thiết bị tập đi Chiếc 2   
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370 Giá tập đứng Chiếc 2   

371 Máy xoa bóp áp lực hơi Chiếc 4   

372 Máy phân tích da tự động Chiếc 1   

373 Máy từ trường toàn thân Chiếc 1   

374 Máy từ trường xuyên sọ Chiếc 1   

375 Máy đo thị trường kế tự động Chiếc 1   

376 Máy laser đáy mắt Chiếc 1   

377 Bộ dụng cụ mổ lệ mũi Bộ 1   

378 
Máy chụp đáy mắt đa chức năng 3 

trong 1 
Chiếc 1   

379 Máy chụp hình đáy mắt Chiếc 1   

380 Máy hiển vi phẫu thuật Chiếc 1   

381 Máy đo độ cong giác mạc Chiếc 1   

382 Đèn Clar Chiếc 4   

383 Máy xét nghiệm khí máu Chiếc 1   

384 Đèn cực tím di động Chiếc 6   

385 Đèn đọc phim Chiếc 12   

386 Đèn khám bệnh Chiếc 12   

387 Xe tiêm đa năng Chiếc 16   

388 Máy Shock điện tim Chiếc 2   

389 Máy đo thị lực Chiếc 2   

390 Máy đo huyết áp tự động Chiếc 10   

391 
Máy đo huyết áp cơ (đồng hồ) + Ống 

nghe 
Bộ 30   

392 Máy đo huyết áp điện tử Bộ 30   
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393 
Máy đo huyết áp thủy ngân + Ống 

nghe 
Bộ 20   

394 
Hòm lạnh chuyên dụng vận chuyển 

vắc xin 
Chiếc 6   

395 Máy lưu điện Chiếc 6   

396 Máy tán sỏi bằng laser Chiếc 1   

397 Máy xét nghiệm nước nhanh Chiếc 1   

398 Máy laser châm cứu Chiếc 4   

399 Trụ cắm panh, kéo Chiếc 20   

400 
Bộ dụng cụ phẫu thuật đóng đinh Sigh 

xương cẳng chân 
Bộ 1   

401 
Bộ dụng cụ phẫu thuật đóng đinh Sigh 

xương đùi 
Bộ 1   

402 Bộ vá nhĩ Bộ 1   

403 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết 

niệu 
Bộ 2   

404 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu 

hóa 
Bộ 2   

405 Bồn rửa dụng cụ inox Chiếc 8   

406 Máy thở không xâm nhập Chiếc 2   

407 Khay quả đậu Chiếc 20   

408 Máy giặt đồ vải Chiếc 4   

409 Máy đo billirubin Chiếc 2   

410 Máy ly tâm Chiếc 3   

411 Máy moniter sảnkhoa Chiếc 4   

412 Máy xì khô các loại Chiếc 4   

413 Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng Bộ 3   
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414 Bộ dụng cụ mổ lấy thai Bộ 10   

415 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương Bộ 4   

416 Khoan xương điện Chiếc 2   

417 Máy giác hơi Chiếc 4   

418 Máy siêu âm trị liệu Chiếc 1   

419 Xe tập phục hồi chức năng Chiếc 4   

420 Máy tập đi, tập chạy Chiếc 1   

421 
Dàn máy phục hồi chức năng tay, 

chân 
Chiếc 1   

422 Giá tập đa năng Bộ 1   

423 Bánh tập xoay vai cácloại Chiếc 2   

424 Bộ 2 tạ tập tay các loại Bộ 2   

425 Trục lăn cổ tay Chiếc 4   

426 Giường tập phục hồi chức năng Chiếc 2   

427 Trứng tập tay các loại Bộ 2   

428 Bồn ngâm chân Chiếc 10   

429 Máy đo áp lực bóp tay Chiếc 2   

430 
Máy hủy bơm kim tiêm nhựa 1 lần 

các loại 
Chiếc 10   

431 Liều kế cá nhân Chiếc 10   

432 Thước đo chiều cao Chiếc 2   

433 Bình làm ẩm ô xy các loại Chiếc 20   

434 Máy đo áp lực nội sọ Chiếc 2   

435 Máy đo nồng độ khí mê Chiếc 1   

436 Nhiệt kế hồng ngoại Chiếc 50   
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437 Máy đo độ lác Chiếc 2   

438 Máy đếm khuẩn lạc Chiếc 1   

439 Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản Bộ 1   

440 Bộ nội soi mũi xoang Bộ 2   

441 Hệ thống thiết bị xếp hàng khám bệnh Hệ thống 1   

442 Máy xét nghiệm HbA1C Chiếc 1   

443 Máy tạo ô xy Chiếc 10   

444 Hệ thống lọc nước RO  Hệ thống 2   

445 Bể giàn bệnh phẩm Chiếc 1   

446 Bộ dụng cụ phẫu thuật DHS Bộ 1   

447 
Bộ dụng cụ phẫu thuật xương cẳng 

chân 
Bộ 1   

448 Cân điện tử sơ sinh Chiếc 2   

449 Đèn đọc phim tinh thể lỏng Chiếc 2   

450 Điện tim gắng sức có thảm chạy Chiếc 1   

451 Garo chi trên, chi dưới Chiếc 4   

452 Ghế lấy máu Chiếc 10   

453 Máy cắt polyp đường tiêu hóa Chiếc 1   

454 Máy điều trị sóng ngắn Chiếc 2   

455 Máy vắt quần áo Chiếc 2   

456 Giường cáng y tế Chiếc 10   

457 Hệ thống Hollter theo dõi huyết áp Hệ thống 2   

458 Hệ thống Hollter theo dõi điện tim Hệ thống 2   

459 
Máy chẩn đoán điện cơ kết hợp điện 

xung điều trị 
Chiếc 2   
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460 Máy chuyển bệnh phẩm Chiếc 1   

461 Máy cưa bột Chiếc 1   

462 Máy đếm lạc khuẩn Chiếc 1   

463 Máy đếm tế bào Chiếc 1   

464 Máy điều trị từ trường đa kênh Chiếc 1   

465 Máy định nóm máu Chiếc 1   

466 Máy đo Billirubin Chiếc 4   

467 Máy đo công suất kính Chiếc 1   

468 Máy đo độ máu lắng Chiếc 1   

469 Máy đo nồng độ khí mê Chiếc 1   

470 Máy đông máu Chiếc 2   

471 Máy đúc khuôn prapin Chiếc 1   

472 Máy gây mê kèm thở nhi Chiếc 1   

473 Máy gây mê kèm thở người lớn Chiếc 2   

474 
Máy gây mê tĩnh mạch theo nồng độ 

đích 
Chiếc 1   

475 Máy hít dịch sơ sinh Chiếc 4   

476 Máy hút dịch treo tường Chiếc 4   

477 Máy xét nghiệm khí máu Chiếc 4   

478 Máy khử khuẩn Chiếc 4   

479 Máy khuấy từ Chiếc 1   

480 
Máy kích thích liền xương bằng siêu 

âm 
Chiếc 1   

481 Máy lắc tiểu cầu Chiếc 1   

482 Máy lắc túi máu Chiếc 1   
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483 Máy làm ấm máu Chiếc 2   

484 Máy laser điều trị da liễu Chiếc 1   

485 Máy massage Chiếc 2   

486 Máy phá đông huyết tương Chiếc 1   

487 Máy mổ mắt phaco Chiếc 1   

488 Máy phân tích hemoglobin Chiếc 1   

489 máy siêu âm sách tay Chiếc 4   

490 Máy thảm lăn Chiếc 1   

491 Máy sinh hiển vi khám mắt Chiếc 1   

492 Máy sinh hiển vi phẫu thuật Chiếc 1   

493 
Máy sinh hiển vi phẫu thuật tai - mũi - 

họng 
Chiếc 1   

494 Tủ trữ máu Chiếc 1   

495 Tủ trữ huyết tương Chiếc 1   

496 Tủ lạnh âm sâu Chiếc 1   

497 Tủ bảo quản tiểu cầu Chiếc 1   

498 Máy sì khô Chiếc 4   

499 Hệ thống tiệt khuẩn công nghệ E.O   Hệ thống 1   

500 Máy điện cơ vi tính 4 kênh Chiếc 1   

501 Máy li tâm lạnh Chiếc 1   

502 Hệ thống rửa quả lọc Hệ thống 1   

503 Hệ thống thiết bị  đóng gói Hệ thống 1   

504 Tủ đầu giường Chiếc 225   

505 Bộ dụng cụ mở màng phổi tối thiểu Bộ 2   

506 Giường chạy thận nhân tạo Chiếc 10   
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507 
Máy kích thích điện thần kinh cơ 

(điều trị rối loạn nuốt) 
Chiếc 1   

508 Máy sấy thuốc Chiếc 1   

509 Máy nghiền thuốc Chiếc 1   

510 Máy thái thuốc tự động Chiếc 1   

511 Dao cầu Chiếc 1   

512 Tủ sấy dây nội soi hô hấp Chiếc 1   

513 Máy hút áp lực âm màng phổi Chiếc 1   

514 Máy định vị chóp Chiếc 1   

515 Máy răng di động Chiếc 1   

516 Máy siêu âm piezotome Chiếc 1   

517 Dàn máy nội soi khớp Bộ 1   

518 Kính hiển vi phẫu thuật  Chiếc 1   

519 
Kính hiển vi đội đầu phẫu thuật vi 

phẫu, mạch máu 
Chiếc 1   

520 Bộ dụng cụ vi phẫu Bộ 1   

521 Máy đo âm ốc tai Chiếc 1   

522 Máy rửa dây nội soi tiêu hóa tự động Chiếc 1   

523 Bàn đẩy tiêm Chiếc 20   

524 Bàn hoạt động chi trên với 12 bàn tập Chiếc 12   

525 Bàn tiểu phẫu Chiếc 3   

526 Bàn xiên quay nâng hạ điện Chiếc 1   

527 Bể điều nhiệt Chiếc 1   

528 Bể duỗi tiêu bản Chiếc 1   

529 Bể nhuộm hóa chất Chiếc 1   
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530 Bể rửa dụng cụ siêu âm, ≥ 90 lít Chiếc 2   

531 
Bộ bóng bóp hồi sức + Bộ đặt nội khí 

quản 
Bộ 4   

532 Bộ bàn khám + ghế nội soi TMH Bộ 2   

533 Bộ cắt đốt amydal - V.A bằng plasma Bộ 2   

534 Bộ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 10   

535 
Bộ đèn đặt nội khí quản có soi ống 

mềm di động 
Bộ 2   

536 Bộ đèn quang trùng hợp Bộ 2   

537 Bộ đo thị lực (thử cận, viễn) Bộ 4   

538 Bộ đồng hồ đếm giây, phút Bộ 10   

539 
Bộ dụng cụ bơm thuốc tử cung và 

thông hơi vòi trứng 
Bộ 4   

540 
Bộ dụng cụ đặt catheter động tĩnh 

mạch rốn 
Bộ 2   

541 
Bộ dụng cụ đo huyết áp động mạch 

xâm lấn 
Bộ 4   

542 
Bộ dụng cụ nội soi can thiệp các 

chuyên khoa (tiết niệu, tiêu hóa,……) 
Bộ 4   

543 Bộ dụng cụ tán sỏi thận qua da Bộ 1   

544 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 10   

545 Bộ dụng cụ thay băng Bộ 100   

546 Bộ ghế và bàn khám tai mũi họng Bộ 2   

547 Bộ kiểm tra cổ tử cung Bộ 4   

548 
Bộ máy bào mô (hummer) đa năng 

dùng cho TMH 
Bộ 2   

549 Bộ nạo thai Bộ 4   
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550 
Bộ nội soi TMH ống mềm chẩn đoán 

ung thư sớm 
Bộ 2   

551 Bộ pipetter Bộ 4   

552 Bộ sinh thiết màng phổi Bộ 2   

553 Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ Bộ 2   

554 Bộ test nhanh thực phẩm Bộ 10   

555 Bộ trộn khí NO kết hợp máy thở Bộ 4   

556 
Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích 

TCI 
Chiếc 4   

557 Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Chiếc 6   

558 Bồn tắm ngâm Chiếc 2   

559 
Bồn thủy trị liệu tắm xoáy massage 

toàn thân kết hợp điện xung 
Chiếc 2   

560 Cân bà mẹ Chiếc 4   

561 Cân giường nằm cho bệnh nhân nặng Chiếc 1   

562 Cân kèm cáng nằm Chiếc 1   

563 Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu Chiếc 4   

564 Chậu rửa tay Chiếc 10   

565 Cầu thang gỗ tập đi Chiếc 2   

566 Đèn khám phụ khoa Chiếc 4   

567 
Đèn soi đáy mắt  (trực tiếp, gián 

tiếp…) 
Chiếc 2   

568 Đèn soi tĩnh mạch trẻ em Chiếc 4   

569 Dopler tim thai Chiếc 8   

570 Ghế ngồi học cho trẻ bại não Chiếc 2   

571 Giác hút sản khoa Chiếc 2   
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572 Giàn tập phục hồi chức năng Chiếc 2   

573 
Giường hồi sức cấp cứu đa năng kèm 

cân 
Chiếc 2   

574 Giường hồi sức sơ sinh Chiếc 4   

575 Giường hồi sức sơ sinh và sưởi ấm Chiếc 4   

576 Giường nằm siêu âm Chiếc 4   

577 Giường sưởi ấm sơ sinh Chiếc 10   

578 

Hệ thống báo gọi y tá (phụ thuộc vào 

vị trí của các phòng bệnh có thể 2 

hoặc 3 hệ thống) 

Hệ thống 8   

579 Hệ thống buồng tử cung Hệ thống 1   

580 Hệ thống bảo quản chất thải y tế Hệ thống 1   

581 

Hệ thống chăm sóc, sưởi ấm hồi 

sứcHệ thống chăm sóc, sưởi ấm hồi 

sức 

Hệ thống 2   

582 Hệ thống chuyển mẫu Hệ thống 1   

583 Hệ thống đèn chiếu hồng ngoại Hệ thống 5   

584 Hệ thống đèn chiếu tử ngoại Hệ thống 5   

585 
Hệ thống điều trị thoát vị đĩa đệm 

bằng sóng cao tần 
Hệ thống 2   

586 Hệ thống định lượng virus, vi khuẩn Hệ thống 1   

587 Hệ thống đồ chơi kích thích vận động Hệ thống 2   

588 Hệ thống đo niệu động học Hệ thống 1   

589 Hệ thống lọc không khí siêu sạch Hệ thống 6   

590 
Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình 

ảnh y tế 
Hệ thống 1   

591 
Hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc 

trước sinh và sơ sinh 
Hệ thống 1   
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592 Hệ thống tán sỏi thận qua da Hệ thống 1   

593 
Hệ thống tập luyện chi trên và chi 

dưới kiểu thụ động 
Hệ thống 1   

594 

Hệ thống TDOC: hệ thống mã vạch, 

giám sát dụng cụ đóng gói vào ra tại 

khoa KSNK 

Hệ thống 1   

595 
Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự 

động 
Hệ thống 1   

596 Hệ thống xét nghiệm Elisa Hệ thống 1   

597 Hệ thống xử lý nước rửa tay vô trùng Hệ thống 4   

598 Máy chụp phân tích da mặt A- one Chiếc 1   

599 Máy bơm CO2 Chiếc 4   

600 Máy Bơm thức ăn cho trẻ em Chiếc 2   

601 Máy cán da Chiếc 2   

602 Máy cắt Amidan nhiệt độ thấp Chiếc 1   

603 Máy cắt dịch kính Chiếc 1   

604 
Máy cắt đốt (điện) trong kỹ thuật nội 

soi 
Chiếc 1   

605 
Máy cắt đốt (tiền liệt tuyến, tử cung, 

VA,….) 
Chiếc 1   

606 Máy cắt kính Chiếc 1   

607 Máy cấy chỉ Chiếc 1   

608 Máy cấy Implant Chiếc 1   

609 Máy cấy vi khuẩn Chiếc 1   

610 Máy chăm sóc da Chiếc 1   

611 Máy đặt chân răng cấy ghép Chiếc 1   
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612 
Máy điện châm đa năng không dùng 

kim 
Chiếc 4   

613 Máy điện cơ đồ Chiếc 2   

614 Máy điều trị bằng sóng siêu âm Chiếc 2   

615 Máy điều trị bằng sóng xung kích Chiếc 2   

616 Máy điều trị điện xung Chiếc 10   

617 Máy điều trị nhiệt Chiếc 2   

618 
Máy điều trị và luyện tập phát âm 

Vocastim 
Chiếc 1   

619 Máy điều trị xông hơi cục bộ Chiếc 2   

620 Máy điều trị xung điện, 2 kênh Chiếc 2   

621 
Máy định danh vi khuẩn và kháng vi 

đồ 
Chiếc 1   

622 
Máy định danh vi khuẩn và làm kháng 

sinh đồ tự động 
Chiếc 1   

623 
Máy định lượng nhóm máu tự động 

(kèm máy ủ ấm và máy đọc kết quả) 
Chiếc 2   

624 Máy định vị chop răng Chiếc 1   

625 Máy đo độ giãn cơ Chiếc 1   

626 Máy đo độ ngưng tập tiểu cầu Chiếc 1   

627 Máy đo độ pH Chiếc 2   

628 
Máy đo độ quánh máu toàn phần, 

huyết tương 
Chiếc 1   

629 
Máy đo dư lượng nitrat trong thực 

phẩm 
Chiếc 1   

630 Máy đo dung tích màng phổi Chiếc 1   

631 Máy dò huyệt châm cứu Chiếc 2   
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632 Máy đo huyết động không xâm lấn Chiếc 1   

633 Máy đo kết dính tiểu cầu Chiếc 1   

634 Máy đo khối cơ Chiếc 1   

635 Máy đo trở kháng phân tích cơ thể Chiếc 1   

636 Máy đo tròng kính tự động Chiếc 1   

637 
Máy đo xơ vữa động mạch (đánh giá 

mạch) 
Chiếc 1   

638 
Máy đọc gelcard (định nhóm máu 

ABO,Rh) 
Chiếc 1   

639 Máy đóng gói tự động Chiếc 1   

640 Máy đóng gói, niêm phong túi Chiếc 1   

641 Máy ép tim tự động Chiếc 1   

642 Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Chiếc 1   

643 Máy laser võng mạc Chiếc 1   

644 Máy lọc nước Chiếc 2   

645 Máy nén khí Chiếc 1   

646 Máy nghe tim thai Chiếc 2   

647 Máy nén khí trị liệu Chiếc 2   

648 Máy nén khí trung tâm Chiếc 2   

649 Máy quét nhanh vi khuẩn bề mặt Chiếc 1   

650 Máy rửa bô vịt Chiếc 4   

651 Máy rửa dụng cụ nội soi Chiếc 2   

652 Máy lau buồng bệnh Chiếc 6   

653 Máy sấy tiêu bản Chiếc 1   

654 Máy tập khớp gối Chiếc 1   
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655 Máy tập nhược thị Chiếc 1   

656 Máy tập phục hồi cột sống lưng Chiếc 1   

657 Máy tập sàn chậu Urostym Chiếc 1   

658 Máy test nhanh vi khuẩn bề mặt Chiếc 1   

659 Máy thám võng mạc trẻ đẻ non Chiếc 1   

660 Máy thổi khí cạn Chiếc 1   

661 Máy tiêm dưỡng chất không kim Chiếc     

662 Máy tiệt trùng phòng mổ Chiếc 1   

663 
Máy triệt lông công nghệ diod laser 

không đau 
Chiếc 1   

664 
Máy triệt lông EMILA công nghệ IPL 

thế hệ thứ 3 
Chiếc 1   

665 Máy truyền máu Chiếc 1   

666 Máy truyền máu hoàn hồi Chiếc 1   

667 Máy ủ Parafin Chiếc 2   

668 Máy vắt sổ Chiếc 1   

669 
Máy xét nghiệm đông máu nhanh 

trong phòng mổ 
Chiếc 1   

670 Máy xét nghiệm ung thư cổ tử cung Chiếc 1   

671 
Máy xông hơi thuốc (bộ phận, toàn 

thân) 
Chiếc 1   

672 Máy đốt nhiệt , Đốt polip , U nhú... Bộ 1   

673 Bình O xy Chiếc 30   

674 Bộ lưu điện Bộ 1   

675 
Chậu nhựa ngâm khử khuẩn cidex  

(Dạ dày) 
Cái 1   
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676 Canuyl Cái 5   

677 Tủ đựng máy nội soi Cái 1   

678 
Dây thòng lọng (Snare - đốt cắt u nhú 

, polip... nội soi dạ dày) 
Cái 5   

679 
Kìm Sinh thiết (Lấy bệnh phẩm trong 

Nội soi dạ dầy) 
Cái 5   

680 
Kìm lấy bệnh phẩm test HP (trong 

Nội soi dạ dày) 
Cái 20   

681 Kim tiêm cầm máu (Nội soi dạ dầy) Cái 2   

682 Tủ đựng thiết bị nội soi Chiếc 6   

683 Tủ bảo quản mẫu huyết học Chiếc 1   

684 Tủ chứa lam kính 8 tầng Chiếc 1   

685 
Xe cáng cấp cứu vận chuyển bệnh 

nhân 
Chiếc 2   

686 Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân Chiếc 3   

687 Xe đạp gắng sức Chiếc 2   

688 Xe đạp tập liên hoàn tay chân Chiếc 1   

689 Xe đạp tập trở kháng điện Chiếc 1   

690 Xe đẩy đồ vải Chiếc 6   

691 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu Chiếc 3   

692 Xe đưa cơm Chiếc 1   

693 Xe rửa di động Chiếc 3   

694 Máy cắt bệnh phẩm các loại  Chiếc 1   

695 Bộ đựng hóa chất giải phẫu bệnh Bộ 1   

696 Máy phết bệnh phẩm giải phẫu bệnh Chiếc 1   

697 Giá đựng ống nước tiểu Chiếc 15   
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698 Hộp bông tiêm Chiếc 5   

699 Bộ rửa mắt và tắm khẩn cấp Bộ 1   

700 Nhiệt kế tủ lạnh Chiếc 5   

701 Kéo inox thẳng Chiếc 10   

702 Panh có mấu Chiếc 20   

703 Khay tiêm Chiếc 10   

704 Hộp bông cồn  Chiếc 10   

705 Nhiệt kế điện tử Chiếc 10   

706 Giá đựng xét nghiệm Chiếc  4   

707 Hộp đựng thuốc chống sốc Chiếc 6   

708 Máy hút thai Chiếc 1   

709 Máy đốt điện cổ tử cung Chiếc 1   

710 Kìm sinh thiết cổ tử cung Chiếc 1   

711 
Máy phun sương khử khuẩn phòng 

mổ 
Chiếc 1   

712 Bàn lăn massage chân  Chiếc 2   

713 Bàn lăn massage tay  Chiếc 2   

714 Bộ hoạt động trị liệu  Bộ 2   

715 Bộ chữ cái Bộ 2   

716 Bộ con vật Bộ 2   

717 Bộ màu sắc Bộ 2   

718 Huyết áp kế trẻ em Bộ     

719 Bàn tập đứng cho trẻ bại não Chiếc 1   

720 Bàn tập vật lý trị liệu đa năng Chiếc 2   

721 Chậu ngâm khử khuẩn Cidex (nội soi Chiếc 2   
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dạ dày) 

722 Chậu rửa dụng cụ Inox 2 ngăn trở lên Chiếc 2   

723 Lưu điện từ 2kwh đến 10kwh Chiếc 20   

724 
Bàn tập chỉnh thế nghiêng quay (điều 

khiển điện) 
Chiếc 2   

725 Bộ cấp cứu ngoại viện Bộ 4   

726 Tủ bảo quản vác xin Cái 3  

727 Tủ làm đông băng bình tích lạnh Cái 1  

728 Hòm lạnh Cái 7  

XI.2 Trạm Y tế xã 

A Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù 

1 Máy siêu âm tổng quát màu  Máy 1   

2 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hệ thống 1   

3 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 1   

4 Máy soi cổ tử cung Máy 1   

5 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 1   

B Trang thiết bị chuyên dùng khác 

1 Giường bệnh cái 10   

2 Tủ đầu giường cái 10   

3 Bàn khám bệnh cái 2   

4 Ðèn bàn khám bệnh cái 3   

5 Huyết áp kế cái 4   

6 Ống nghe bệnh cái 4   

7 Nhiệt kế y học cái 10   

8 Máy điện tim 1 hoặc 3 kênh cái 1   
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9 Máy châm cứu cái 2   

10 Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay cái 1   

11 Máy khí dung cái 2   

12 Máy hút điện cái 1   

13 Máy hút đạp chân cái 1   

14 Kính hiển vi cái 1   

15 Búa thử phản xạ cái 1   

16 Bóp bóng người lớn cái 2   

17 Bóp bóng trẻ em cái 2   

18 Bàn tiểu phẫu cái 1   

19 Bộ dụng cụ tiểu phẫu bộ 3   

20 Bộ dụng cụ rửa dạ dày bộ 1   

21 
Cân trọng lượng 120kg có thước đo 

chiều cao 
cái 1   

22 Ðè lưỡi thép không gỉ cái 8   

23 Bàn để dụng cụ cái 2   

24 Cáng tay cái 1   

25 Cáng đẩy cái 1   

26 Xe đẩy cấp phát thuốc cái 1   

27 Tủ đựng thuốc và dụng cụ cái 4   

28 Khay quả đậu 825mlthép không gỉ cái 4   

29 Khay quả đậu 475mlthép không gỉ cái 4   

30 Khay đựng dụng cụ nông cái 4   

31 Khay đựng dụng cụ sâu cái 4   

32 Hộp hấp bông gạc hình trống 24cm cái 4   
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33 Hộp hấp dụng cụ có nắp cái 4   

34 
Bát đựng dung dịch 600ml, thép 

không gỉ 
cái 2   

35 Thùng nhôm đựng nước có vòi cái 2   

36 Cốc đựng dụng dịch 500ml có chia độ cái 2   

37 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2   

38 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 3   

39 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 3   

40 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm cái 2   

41 Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm cái 4   

42 Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm cái 2   

43 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo cái 4   

44 Kéo thẳng, nhọn 145mm cái 4   

45 Kéo thẳng tù 145mm cái 2   

46 Kéo cong nhọn/nhọn 145mm cái 3   

47 Kéo thẳng nhọn/tù 145mm cái 3   

48 Kéo cong tù 145mm cái 3   

49 Kéo cắt bông gạc cái 3   

50 Kẹp kim Mayo 200mm cái 2   

51 Cán dao số 4 cái 2   

52 Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi cái 2   

53 Ðèn Clar bộ 1   

54 Giá treo dịch truyền       

55 Đèn pin cái 2   

56 Bô tròn cái 2   
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57 Vịt đái nữ cái 2   

58 Vịt đái nam cái 2   

59 Thông tiểu nam, nữ các loại cái 20   

60 Bốc tháo thụt, dây dẫn cái 1   

61 Túi chờm nóng lạnh cái 2   

62 Ghế đẩu quay cái 2   

63 Cốc thuỷ tinh chia độ cái 2   

64 Các bộ nẹp chân, tay bộ 5   

65 
Garo cho tiêm truyền và garo cầm 

máu ... 
cái 10   

66 Bông y tế gói 10   

67 Băng vết thơng y tế cuộn 10   

68 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

69 Máy châm cứu cái 2   

70 Tủ đựng thuốc đông y cái 1   

71 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y bộ 1   

72 
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 
cái 2   

73 Ghế ngồi chờ khám cái 3   

74 Bàn cân thuốc thang cái 2   

75 Giá, kệ đựng dược liệu cái 4   

76 
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi 

tủ 50 ô) 
cái 2   

77 Dao cầu Bộ 1   

78 Thuyền tán Bộ 1   
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79 Dụng cụ sơ chế, bào chế dợc liệu Bộ 1   

80 Kim châm cứu và hộp đựng kim Bộ 50   

81 Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu Bộ 2   

82 Bếp điện (hoặc bếp dầu) cái 2   

83 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

84 Nồi hấp tiệt trùng các loại cái 2   

85 Ðèn hồng ngoại cái 5   

86 Khay đựng dụng cụ inox (30 x 45 cm) cái 4   

87 Khay quả đậu inox cái 5   

88 Panh có mấu dài 140 mm cái 5   

89 Panh không mấu dài 140 mm cái 5   

90 Kẹp phẫu tích cái 5   

91 Hộp chống sốc phản vệ hộp 1   

92 Hộp đựng bông, cồn hộp 2   

93 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán cái 1   

94 Kẹp lấy dị vật tai cái 1   

95 Loa soi tai bộ 3 cái 1   

96 Kẹp lấy dị vật mũi cái 2   

97 Kìm khám mũi cái 1   

98 Ghế răng cái 1   

99 Kìm nhổ răng trẻ em cái 2   

100 Kìm nhổ răng người lớn cái 2   

101 Bẩy răng thẳng cái 5   

102 Bẩy răng cong cái 5   



CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  

 
 

81 

103 Bộ lấy cao răng bằng tay bộ 2   

104 Bơm tiêm nha khoa cái 1   

105 Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) bộ 2   

106 Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản bộ 2   

107 Bảng thử thị lực cái 1   

108 Kính lúp 2 mắt cái 1   

109 Kẹp lấy dị vật trong mắt cái 2   

110 Máy xét nghiệm huyết học tự động cái 1   

111 
Máy xét nghiệm huyết học bán tự 

động 
cái 1   

112 Tủ lạnh 150 lít cái 1   

113 Máy ly tâm nước tiểu cái 1   

114 Máy ly tâm cái 1   

115 Bàn khám phụ khoa cái 1   

116 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ cái 2   

117 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ cái 2   

118 Van âm đạo các cỡ cái 2   

119 Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm cái 2   

120 Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ cái 2   

121 Kéo cong 160mm thép không gỉ cái 2   

122 Khay quả đậu, thép không gỉ   1   

123 Thước đo tử cung cái 1   

124 Thước đo khung chậu cái 1   

125 Kim khâu 3 cạnh, 3/7 vòng cái 2   

126 Găng mổ cỡ 6,5 và 7 cái 30   
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127 Thùng nhôm có vòi, 20 lít cái 1   

128 Bơm tiêm dùng một lần 2 ml cái 20   

129 Bơm tiêm dùng một lần 5 ml cái 50   

130 Kẹp lấy vòng cái 2   

131 
Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép 

không gỉ 
cái 2   

132 
Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút 

số 4, 5, 6 
cái 5   

133 Chậu tắm trẻ em 25 lít cái 1   

134 Băng huyết áp kế trẻ em cái 2   

135 Quả bóp tháo thụt cái 1   

136 Bầu nhỏ giọt cái 1   

137 
Bóng hút nhớt mũi trẻ sơ sinh + ống 

hút nhớt 
cái 2   

138 
Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-

Ochner, thép không gỉ 160mm 
cái 4   

139 Bàn đẻ thép không gỉ cái 1   

140 Thước dây 1,5 mét cái 1   

141 Thước đo khung chậu cái 1   

142 Ống nghe tim thai cái 1   

143 Bơm hút sữa bằng tay cái 1   

144 Kéo cắt tầng sinh môn 200mm cái 2   

145 Kim khâu cổ tử cung cái 2   

146 Chỉ khâu loại không tiêu gói 10   

147 
Balon ô xy hoặc Bình ô xy xách tay 

có đồng hồ 
cái 2   
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148 Chỉ Catgut No. 2 gói 5   

149 Cân trẻ sơ sinh 15kg cái 1   

150 Nồi luộc dụng cụ điện cái 1   

151 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

152 Nồi luộc dụng cụ đun dầu cái 1   

153 Tủ sấy điện cái 1   

154 Kẹp dụng cụ sấy hấp cái 2   

155 Chậu thép không gỉ - dung tích 6 lít cái 1   

156 Chậu nhựa 10 đến 20 lít cái 4   

157 Xô đựng 12 đến 15 lít cái 4   

158 Máy bơm nước điện cái 1   

159 
Máy bơm nước tay UNICEF cho nơi 

không có điện 
cái 1   

160 Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz cái 1   

161 Ðèn măng xông cái 1   

162 Ðèn bão cái 2   

163 Loa phóng thanh cầm tay cái 1   

164 Máy vi tính + Máy in bộ 1   

165 Máy thu hình (Tivi) cái 1   

166 Ðiện thoại cái 1   

167 Bàn làm việc cái 4   

168 Ghế cái 12   

169 Ghế băng cái 3   

170 Tủ đựng tài liệu cái 4   

171 Bảng đen cái 2   
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172 Bếp điện cái 1   

173 Lò sưởi điện cái 1   

174 Bàn khám phụ khoa Chiếc 1   

175 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1   

176 Bộ chích chắp lẹo Bộ 1   

177 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 1   

178 Đèn gù Cái 4   

179 Máy hút dịch chạy bằng ác quy Cái 1   

180 Máy sắc thuốc Cái 1   

181 Máy soi ven Cái 1   

182 Máy sấy Cái 1   

183 Máy x quang răng Cái 1   

184 Tủ bảo quản hóa chất Cái 1   

185 Tủ bảo quản vác xin Cái 1   

186 Tủ bảo ôn Cái 2   

187 
Nồi điện đun nước ngâm chân thuốc 

bắc 
Cái 2   

188 Máy điện châm Cái 4   

189 Máy châm cứu không dùng kim Cái 4   

190 Máy phun hóa chất đeo vai Cái 2   

191 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 1   

192 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 1   

193 Bộ dụng cụ thông tuyến lệ Bộ 1   

194 Đèn chiếu tia hồng ngoại Cái 2   

195 Máy xoa bóp tự động Cái 1   
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196 Bàn làm thủ thuật Cái 4   

197 Bồn tắm bé sơ sinh Cái 1   

198 Giác hút sản khoa Bộ 1   

199 Giường năm siêu âm Cái 2   

200 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 1   

201 Đèn sưởi ấm Cái 4   

202 Bảng đo thị lực Cái 1   

203 Máy giặt Cái 1   

204 Máy sấy đồ vải Cái 1   

205 Máy làm ấm dịch truyền Cái 1   

206 Máy lấy cao răng Cái 1   

207 Máy lọc nước Cái 1   

208 Máy miễn dịch bán tự động Cái 1   

209 Giá đựng xét nghiệm Cái 2   

210 Máy soi ối Cái 1   

211 Đèn chiếu tia cực tím Cái 3   

XII Trung tâm Y tế huyện Cao Phong 

XII.1 Trung tâm Y tế huyện 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 
Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát 
Chiếc 2   

2 Máy X quang di động  Chiếc 1   

3 Máy X quang di động kỹ thuật số Chiếc 1   

4 Máy X quang kỹ thuật số chụp vú Chiếc 1   

5 Máy X quang răng Chiếc 2   
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6 
Hệ thống CT Scanner < 64 lát 

cắt/vòng quay 
Hệ thống 1   

7 
Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 

Tesla 
Hệ thống 1   

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 1   

9 Máy siêu âm mầu tổng quát Chiếc 4   

10 Máy siêu âm Mắt Chiếc 1   

11 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động các 

loại 
Chiếc 2   

12 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động 

các loại 
Chiếc 2   

13 
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 

các loại 
Chiếc 1   

14 
Máy xét nghiệm miễn dịch bán tự 

động các loại 
Chiếc 1   

15 Máy thận nhân tạo Chiếc 5   

16 Máy thở Chiếc 8   

17 Máy thở CPAP Chiếc 4   

18 Máy gây mê Chiếc 2   

19 Máy gây mê kèm thở Chiếc 2   

20 Hệ thống monitor trung tâm Hệ thống 2   

21 
Máy theo dõi bệnh nhân (monitor các 

loại) 
Chiếc 26   

22 Monitor sản khoa Chiếc 6   

23 Monitor sản khoa thai đôi Chiếc 2   

24 Bơm tiêm điện Chiếc 26   

25 Máy truyền dịch Chiếc 26   
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26 Dao mổ điện cao tần Chiếc 5   

27 
Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao 

hàn mô 
Chiếc 4   

28 Máy phá rung tim có tạo nhịp Máy 5   

29 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2   

30 Đèn mổ treo trần Bộ 4   

31 Đèn mổ di dộng Bộ 3   

32 Bàn mổ Chiếc 4   

33 
Bàn mổ đa năng (chạy điện hoặc điều 

khiển thủy lực, mổ, can thiệp,….) 
Chiếc 2   

34 Máy điện tim các loại Chiếc 4   

35 Máy điện não Chiếc 3   

36 
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại 

tràng) 
Hệ thống 2   

37 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 2   

38 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 3   

39 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1   

40 Máy soi cổ tử cung Máy 2   

41 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 10   

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

42 Áo chì Bộ 2   

43 
Bàn kéo nắn chỉnh hình (Bàn kéo nắn 

bó bột) 
Chiếc 1   

44 Bàn khám phụ khoa Chiếc 2   

45 Bàn khám phụ khoa đa năng Chiếc 1   

46 Bàn khám và thủ thuật sản khoa Chiếc 1   
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47 Bàn Mayo (tiếp dụng cụ) Chiếc 6   

48 Bàn làm khô tiêu bản Chiếc 1   

49 Cáng đẩy cấp cứu Chiếc 14   

50 Bàn làm bột bó xương Chiếc 1   

51 Bộ dụng cụ cắt bột Bộ 2   

52 Bàn khám bệnh Chiếc 10   

53 Bàn làm thủ thuật Chiếc 20   

54 Bảng đo thị lực Chiếc 2   

55 Bể dàn tiêu bản Chiếc 1   

56 Bộ  mổ thuỷ tinh thể Bộ 1   

57 Bộ đại phẫu nhi Bộ 2   

58 Bộ  trung phẫu nhi Bộ 2   

59 Bộ đại phẫu ổ bụng ngoại Bộ 3   

60 Bộ đại phẫu phụ khoa Bộ 3   

61 Bộ đại phẫu sản Bộ 4   

62 Bộ đại phẫu xương Bộ 2   

63 Bộ trung phẫu Ngoại khoa Bộ 4   

64 Bộ dụng cụ cắt Amydal Bộ 2   

65 Bộ dụng cụ nạo VA Bộ 2   

66 Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo Bộ 2   

67 Bộ dụng cụ thông tuyến lệ Bộ 2   

68 Bộ dụng cụ mổ Glocom Bộ 1   

69 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 8   

70 Tủ bảo quản vác xin Cái 3  
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71 Tủ làm đông băng bình tích lạnh Cái 1  

72 Hòm lạnh Cái 7  

73 Hệ thống khí ô xy trung tâm Hệ thống 1  

74 Hệ thống khí CO2 trung tâm Hệ thống 1  

75 Hệ thống khí nén trung tâm Hệ thống 1  

76 Hệ thống đầu đọc kỹ thuật số C.R Hệ thống 1  

77 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 5  

XII.2 Trạm y tế xã, phƣờng  

A Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù 

1 Máy siêu âm tổng quát màu  Máy 1   

2 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hệ thống 1   

3 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 1   

4 Máy soi cổ tử cung Máy 1   

5 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 1   

B Trang thiết bị chuyên dùng khác 

1 Giường bệnh cái 10   

2 Tủ đầu giường cái 10   

3 Bàn khám bệnh cái 2   

4 Ðèn bàn khám bệnh cái 3   

5 Huyết áp kế cái 4   

6 Ống nghe bệnh cái 4   

7 Nhiệt kế y học cái 10   

8 Máy điện tim 1 hoặc 3 kênh cái 1   

9 Máy châm cứu cái 2   
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10 Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay cái 1   

11 Máy khí dung cái 2   

12 Máy hút điện cái 1   

13 Máy hút đạp chân cái 1   

14 Kính hiển vi cái 1   

15 Búa thử phản xạ cái 1   

16 Bóp bóng người lớn cái 2   

17 Bóp bóng trẻ em cái 2   

18 Bàn tiểu phẫu cái 1   

19 Bộ dụng cụ tiểu phẫu bộ 3   

20 Bộ dụng cụ rửa dạ dày bộ 1   

21 
Cân trọng lượng 120kg có thước đo 

chiều cao 
cái 1   

22 Ðè lưỡi thép không gỉ cái 8   

23 Bàn để dụng cụ cái 2   

24 Cáng tay cái 1   

25 Cáng đẩy cái 1   

26 Xe đẩy cấp phát thuốc cái 1   

27 Tủ đựng thuốc và dụng cụ cái 4   

28 Khay quả đậu 825mlthép không gỉ cái 4   

29 Khay quả đậu 475mlthép không gỉ cái 4   

30 Khay đựng dụng cụ nông cái 4   

31 Khay đựng dụng cụ sâu cái 4   

32 Hộp hấp bông gạc hình trống 24cm cái 4   

33 Hộp hấp dụng cụ có nắp cái 4   
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34 
Bát đựng dung dịch 600ml, thép 

không gỉ 
cái 2   

35 Thùng nhôm đựng nước có vòi cái 2   

36 Cốc đựng dụng dịch 500ml có chia độ cái 2   

37 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 2   

38 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 3   

39 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 3   

40 Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm cái 2   

41 Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm cái 4   

42 Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm cái 2   

43 Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo cái 4   

44 Kéo thẳng, nhọn 145mm cái 4   

45 Kéo thẳng tù 145mm cái 2   

46 Kéo cong nhọn/nhọn 145mm cái 3   

47 Kéo thẳng nhọn/tù 145mm cái 3   

48 Kéo cong tù 145mm cái 3   

49 Kéo cắt bông gạc cái 3   

50 Kẹp kim Mayo 200mm cái 2   

51 Cán dao số 4 cái 2   

52 Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi cái 2   

53 Ðèn Clar bộ 1   

54 Giá treo dịch truyền       

55 Đèn pin cái 2   

56 Bô tròn cái 2   

57 Vịt đái nữ cái 2   
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58 Vịt đái nam cái 2   

59 Thông tiểu nam, nữ các loại cái 20   

60 Bốc tháo thụt, dây dẫn cái 1   

61 Túi chờm nóng lạnh cái 2   

62 Ghế đẩu quay cái 2   

63 Cốc thuỷ tinh chia độ cái 2   

64 Các bộ nẹp chân, tay bộ 5   

65 
Garo cho tiêm truyền và garo cầm 

máu ... 
cái 10   

66 Bông y tế gói 10   

67 Băng vết thơng y tế cuộn 10   

68 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

69 Máy châm cứu cái 2   

70 Tủ đựng thuốc đông y cái 1   

71 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y bộ 1   

72 
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt 
cái 2   

73 Ghế ngồi chờ khám cái 3   

74 Bàn cân thuốc thang cái 2   

75 Giá, kệ đựng dược liệu cái 4   

76 
Tủ chia ô đựng thuốc nam, bắc (mỗi 

tủ 50 ô) 
cái 2   

77 Dao cầu Bộ 1   

78 Thuyền tán Bộ 1   

79 Dụng cụ sơ chế, bào chế dợc liệu Bộ 1   
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80 Kim châm cứu và hộp đựng kim Bộ 50   

81 Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu Bộ 2   

82 Bếp điện (hoặc bếp dầu) cái 2   

83 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

84 Nồi hấp tiệt trùng các loại cái 2   

85 Ðèn hồng ngoại cái 5   

86 Khay đựng dụng cụ inox (30 x 45 cm) cái 4   

87 Khay quả đậu inox cái 5   

88 Panh có mấu dài 140 mm cái 5   

89 Panh không mấu dài 140 mm cái 5   

90 Kẹp phẫu tích cái 5   

91 Hộp chống sốc phản vệ hộp 1   

92 Hộp đựng bông, cồn hộp 2   

93 Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán cái 1   

94 Kẹp lấy dị vật tai cái 1   

95 Loa soi tai bộ 3 cái 1   

96 Kẹp lấy dị vật mũi cái 2   

97 Kìm khám mũi cái 1   

98 Ghế răng cái 1   

99 Kìm nhổ răng trẻ em cái 2   

100 Kìm nhổ răng người lớn cái 2   

101 Bẩy răng thẳng cái 5   

102 Bẩy răng cong cái 5   

103 Bộ lấy cao răng bằng tay bộ 2   
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104 Bơm tiêm nha khoa cái 1   

105 Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) bộ 2   

106 Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản bộ 2   

107 Bảng thử thị lực cái 1   

108 Kính lúp 2 mắt cái 1   

109 Kẹp lấy dị vật trong mắt cái 2   

110 Máy xét nghiệm huyết học tự động cái 1   

111 
Máy xét nghiệm huyết học bán tự 

động 
cái 1   

112 Tủ lạnh 150 lít cái 1   

113 Máy ly tâm nước tiểu cái 1   

114 Máy ly tâm cái 1   

115 Bàn khám phụ khoa cái 1   

116 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gỉ cái 2   

117 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gỉ cái 2   

118 Van âm đạo các cỡ cái 2   

119 Kẹp gắp bông gạc thẳng 200mm cái 2   

120 Kẹp cầm máu thẳng, thép không gỉ cái 2   

121 Kéo cong 160mm thép không gỉ cái 2   

122 Khay quả đậu, thép không gỉ   1   

123 Thước đo tử cung cái 1   

124 Thước đo khung chậu cái 1   

125 Kim khâu 3 cạnh, 3/7 vòng cái 2   

126 Găng mổ cỡ 6,5 và 7 cái 30   

127 Thùng nhôm có vòi, 20 lít cái 1   
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128 Bơm tiêm dùng một lần 2 ml cái 20   

129 Bơm tiêm dùng một lần 5 ml cái 50   

130 Kẹp lấy vòng cái 2   

131 
Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép 

không gỉ 
cái 2   

132 
Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút 

số 4, 5, 6 
cái 5   

133 Chậu tắm trẻ em 25 lít cái 1   

134 Băng huyết áp kế trẻ em cái 2   

135 Quả bóp tháo thụt cái 1   

136 Bầu nhỏ giọt cái 1   

137 
Bóng hút nhớt mũi trẻ sơ sinh + ống 

hút nhớt 
cái 2   

138 
Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-

Ochner, thép không gỉ 160mm 
cái 4   

139 Bàn đẻ thép không gỉ cái 1   

140 Thước dây 1,5 mét cái 1   

141 Thước đo khung chậu cái 1   

142 Ống nghe tim thai cái 1   

143 Bơm hút sữa bằng tay cái 1   

144 Kéo cắt tầng sinh môn 200mm cái 2   

145 Kim khâu cổ tử cung cái 2   

146 Chỉ khâu loại không tiêu gói 10   

147 
Balon ô xy hoặc Bình ô xy xách tay 

có đồng hồ 
cái 2   

148 Chỉ Catgut No. 2 gói 5   



96                                        CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  
 

 

149 Cân trẻ sơ sinh 15kg cái 1   

150 Nồi luộc dụng cụ điện cái 1   

151 Xoong luộc dụng cụ cái 4   

152 Nồi luộc dụng cụ đun dầu cái 1   

153 Tủ sấy điện cái 1   

154 Kẹp dụng cụ sấy hấp cái 2   

155 Chậu thép không gỉ - dung tích 6 lít cái 1   

156 Chậu nhựa 10 đến 20 lít cái 4   

157 Xô đựng 12 đến 15 lít cái 4   

158 Máy bơm nước điện cái 1   

159 
Máy bơm nước tay UNICEF cho nơi 

không có điện 
cái 1   

160 Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz cái 1   

161 Ðèn măng xông cái 1   

162 Ðèn bão cái 2   

163 Loa phóng thanh cầm tay cái 1   

164 Máy vi tính + Máy in bộ 1   

165 Máy thu hình (Tivi) cái 1   

166 Ðiện thoại cái 1   

167 Bàn làm việc cái 4   

168 Ghế cái 12   

169 Ghế băng cái 3   

170 Tủ đựng tài liệu cái 4   

171 Bảng đen cái 2   

172 Bếp điện cái 1   
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173 Lò sưởi điện cái 1   

174 Bàn khám phụ khoa Chiếc 1   

175 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1   

176 Bộ chích chắp lẹo Bộ 1   

177 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 1   

178 Đèn gù Cái 4   

179 Máy hút dịch chạy bằng ác quy Cái 1   

180 Máy sắc thuốc Cái 1   

181 Máy soi ven Cái 1   

182 Máy sấy Cái 1   

183 Máy x quang răng Cái 1   

184 Tủ bảo quản hóa chất Cái 1   

185 Tủ bảo quản vác xin Cái 1   

186 Tủ bảo ôn Cái 2   

187 
Nồi điện đun nước ngâm chân thuốc 

bắc 
Cái 2   

188 Máy điện châm Cái 4   

189 Máy châm cứu không dùng kim Cái 4   

190 Máy phun hóa chất đeo vai Cái 2   

191 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 1   

192 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 1   

193 Bộ dụng cụ thông tuyến lệ Bộ 1   

194 Đèn chiếu tia hồng ngoại Cái 2   

195 Máy xoa bóp tự động Cái 1   

196 Bàn làm thủ thuật Cái 4   
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197 Bồn tắm bé sơ sinh Cái 1   

198 Giác hút sản khoa Bộ 1   

199 Giường năm siêu âm Cái 2   

200 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 1   

201 Đèn sưởi ấm Cái 4   

202 Bảng đo thị lực Cái 1   

203 Máy giặt Cái 1   

204 Máy sấy đồ vải Cái 1   

205 Máy làm ấm dịch truyền Cái 1   

206 Máy lấy cao răng Cái 1   

207 Máy lọc nước Cái 1   

208 Máy miễn dịch bán tự động Cái 1   

209 Giá đựng xét nghiệm Cái 2   

210 Máy soi ối Cái 1   

211 Đèn chiếu tia cực tím Cái 3   

XIII Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy X Quang tổng quát Hệ thống 1   

2 Máy siêu âm 3D Cái 1   

3 Máy siêu âm màu 4D Cái 1   

4 Máy X-quang di động  Hệ thống 1   

5 Máy XN sinh hóa tự động Cái 2   

6 Máy XN sinh hóa bán tự động Cái 1   

7 Máy XN sinh hóa máu Cái 1   
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8 Máy XN sinh hóa tự động  Cái 2   

9 Bàn mổ Cái 2   

10 Máy điện não đồ Cái 1   

11 Máy điện tim Cái 1   

12 Máy soi cổ tử cung Cái 2   

13 Máy thở Cái 1   

14 Máy gây mê Cái 1   

15 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 1   

16 Hệ thống nội soi tai mũi họng Bộ 1   

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Bàn chụp X Quang Cái 1   

2 Bàn điều khiển Cái 1   

3 Bàn Inox để máy Phaco Cái 2   

4 Bàn khám phụ khoa Cái 2   

5 Bàn khám sản Cái 2   

6 Bàn siêu âm Cái 1   

7 Bàn tiêm Inox Cái 1   

8 Bàn tiểu phẫu Cái 1   

9 Bảng đo thị lực điện tử Cái 1   

10 Bếp điện hồng ngoại Cái 1   

11 Bình đựng Ni tơ Cái 1   

12 Bình Oxy Cái 3   

13 Bình Oxy 40 lít Cái 5   

14 Bộ bàn khám răng hoàn chỉnh Bộ 1   
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15 Bộ lấy cao răng bằng siêu âm Bộ 1   

16 Bộ mổ vi phẫu Bộ 1   

17 Bộ phận phá mẫu COD Bộ 1   

18 Bơm chân không Cái 1   

19 Buồng đếm Neubauer Cái 3   

20 Buồng đo thính lực Cái 1   

21 Cân kĩ thuật  Cái 3   

22 Cân phân tích Cái 2   

23 Cân sức khỏe Cái 2   

24 Cân tiểu ly Cái 2   

25 Cột mang đèn treo trần Cái 1   

26 Cột mang tấm nhận ảnh Cái 1   

27 Dàn Elisa Bộ 1   

28 Dàn lạnh Bộ 1   

29 Đầu bóng phát tia X Cái 1   

30 Đầu dò siêu âm Cái 2   

31 Đèn Clar Cái 3   

32 Đèn cực tím Cái 5   

33 Đèn đọc phim Cái 1   

34 Đèn gù Cái 7   

35 Đèn mổ lưu động Cái 1   

36 Đèn soi Cái 2   

37 Đèn sưởi Cái 1   

38 Đèn UV Cái 9   
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39 Đèn UV cầm tay Cái 1   

40 Điều hòa 2 chiều Cái 3   

41 Hệ thống điện di và bộ nguồn Hệ thống 2   

42 Hệ thống hút khí tự động Hệ thống 1   

43 Hệ thống máy Gene Xpert Bộ 1   

44 Hệ thống xử lý chất lỏng thải y tế Hệ thống 1   

45 Hộp thử kính mắt Cái 2   

46 Kính hiển vi Cái 15   

47 Kính hiển vi huỳnh quang Cái 1   

48 Kính hiển vi khám mắt Cái 1   

49 Kính hiển vi soi nổi Cái 1   

50 Kính lúp Cái 3   

51 Kính lúp soi da Cái 1   

52 Kính vol 90D Cái 2   

53 Lò nung Cái 1   

54 Lò vi sóng  Cái 1   

55 Máy lắc Cái 2   

56 Máy cất đạm Bộ 1   

57 Máy cất nước 2 lần Cái 1   

58 Máy cất quay dung môi Cái 2   

59 Máy cấy vi khuẩn tự động Cái 1   

60 Máy CD4 đếm tế bào  Cái 1   

61 Máy COD Cái 1   

62 Máy chụp đáy mắt Cái 1   
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63 Máy đếm khuẩn lạc Cái 1   

64 Máy đếm khuẩn Suntex Cái 1   

65 Máy đo Asenic Cái 1   

66 Máy đo BOD Cái 1   

67 Máy đo bụi trọng lượng  Cái 1   

68 Máy đo bụi hô hấp Cái 1   

69 Máy đo chỉ số khúc xạ  Cái 1   

70 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1   

71 Máy đo cường độ bức xạ bề mặt Cái 1   

72 Máy đo độ Clo dư Cái 1   

73 Máy đo độ cong giác mạc  Cái 1   

74 Máy đo độ đục Cái 1   

75 Máy đo độ loãng xương Cái 1   

76 Máy đo độ ồn Cái 1   

77 Máy đo độ sáng Cái 1   

78 Máy đo hơi khí độc cầm tay Cái 1   

79 Máy đo huyết áp + Ống nghe Cái 2   

80 Máy đo kính mắt  Cái 1   

81 Máy đo khúc xạ tự động  Cái 1   

82 Máy đo lưu huyết não Cái 1   

83 Máy đo nồng độ cồn  Cái 1   

84 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Cái 1   

85 Máy đo oxy hòa tan Cái 1   

86 Máy đo pH Cái 4   
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87 Máy đo thị trường Cái 1   

88 Máy đo thính lực hoàn chỉnh Cái 1   

89 Máy đo vi khí hậu Cái 1   

90 Máy đọc Cái 2   

91 Máy đong môi trường Cái 1   

92 Máy đốt cao tần Cái 1   

93 
Máy đốt cổ tử cung bằng tia hồng 

ngoại 
Cái 1   

94 Máy đốt lạnh Mini (Nitơ lỏng) Cái 1   

95 Máy đốt nhiệt tử cung Cái 1   

96 Máy chụp ảnh Gel Doc TM Cái 1   

97 Máy giặt công nghiệp Cái 1   

98 Máy hấp ướt Cái 1   

99 Máy hút ẩm Cái 15   

100 Máy hút chân không Cái 2   

101 Máy hút dịch Cái 1   

102 Máy hút dịch áp lực thấp Cái 1   

103 Máy hút đờm, mũi Cái 2   

104 Máy hủy bơm kim tiêm Cái 1   

105 Máy in Cái 2   

106 Máy in ảnh  Cái 1   

107 Máy in màu Cái 1   

108 Máy in nhiệt Cái 2   

109 Máy in phim Cái 1   

110 Máy khí dung Cái 5   
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111 Máy khuấy từ Cái 2   

112 Máy làm đá vẩy  Cái 1   

113 Máy laser bao sau Cái 1   

114 Máy laser Hene Cái 1   

115 Máy lắc Cái 5   

116 Máy lấy mẫu bụi Cái 1   

117 Máy lấy mẫu không khí Cái 2   

118 Máy li tâm Cái 7   

119 Máy nghiền mẫu ướt Cái 1   

120 Máy PCR Cái 1   

121 Máy phaco Cái 2   

122 Máy phát điện dự phòng Cái 2   

123 Máy phát hiện sớm ung thư CTC Cái 1   

124 Máy phun tiệt trùng Cái 1   

125 Máy quang phổ Cái 1   

126 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Cái 1   

127 Máy rửa Cái 1   

128 Máy rửa phim Cái 1   

129 Máy sắc ký lỏng cao áp Cái 1   

130 Máy sấy Cái 1   

131 Máy siêu âm  Cái 1   

132 Máy siêu âm mắt  Cái 1   

133 Máy siêu âm mắt A - B Cái 1   

134 Máy siêu âm mắt A đầu nhúng Cái 1   



CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  

 
 

105 

135 Máy siêu âm xách tay Cái 2   

136 Máy sinh hiển vi khám mắt Cái 2   

137 Máy sinh hiển vi khám mắt cầm tay Cái 1   

138 Máy soi da  Cái 1   

139 Máy sưởi Cái 2   

140 Máy theo dõi nhịp tim mạch Holter Cái 1   

141 Máy tự động ổn áp 3 pha Cái 1   

142 Máy tỷ trọng kế Cái 1   

143 Máy thử nước tiểu Cái 1   

144 Máy trộn mẫu Cái 1   

145 Máy trộn phân Cái 1   

146 Máy trợ lực Pipet Cái 1   

147 Máy ủ Cái 1   

148 Máy xác định độc tố AFLATOXIN Cái 1   

149 Máy xay mẫu Cái 1   

150 Máy xay mẫu khô Cái 1   

151 Máy xay mẫu ướt Cái 1   

152 Máy XN huyết học Cái 3   

153 Máy XN huyết học tự động Cái 1   

154 Máy XN nước tiểu Cái 2   

155 Micro pipet Cái 8   

156 Micro pipet 0,5 - 10 Cái 1   

157 Micro pipet 10 - 100 Cái 3   

158 Micro pipet 100 - 1000 Cái 2   
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159 Micro pipet đa kênh Cái 2   

160 Micro pipet đơn kênh Cái 7   

161 Monitor Cái 3  

162 Nồi cách thủy 6 lỗ Cái 2   

163 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 9   

164 Nồi luộc 6 lít Cái 1   

165 Pipet điện tử BD Cái 1   

166 Potanh đếm hồng cầu Cái 3   

167 Sinh hiển vi mổ mắt Cái 2   

168 Tấm nhận ảnh Cái 1   

169 Tủ an toàn sinh học Cái 4   

170 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1   

171 Tủ âm Cái 2   

172 Tủ ấm Cái 3   

173 Tủ âm 20 Cái 1  

174 Tủ âm 80 Cái 1   

175 Tủ âm 86 Cái 1   

176 Tủ ấm CO2 Cái 1   

177 Tủ âm sâu Cái 2   

178 Tủ bảo quản sinh phẩm Cái 3   

179 Tủ dụng cụ Cái 2   

180 Tủ đầu giường Cái 30   

181 Tủ đựng dụng cụ Cái 4   

182 Tủ đựng dụng cụ hấp sấy Cái 2   
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183 Tủ đựng hóa chất Cái 7   

184 Tủ đựng hóa chất chống độc Cái 1   

185 Tủ đựng hóa chất độc hại Cái 1   

186 Tủ đựng thuốc Cái 4   

187 Tủ đựng Vắc xin Cái 10   

188 Tủ giữ mẫu BOD Cái 1   

189 Tủ hấp dụng cụ Cái 1   

190 Tủ hấp sấy Cái 1   

191 Tủ hút hơi khí độc Cái 2   

192 Tủ sấy Cái 6   

193 Tủ thao tác (tủ cấy vô trùng) Cái 1   

194 Tủ thuốc Cái 5   

195 Tủ thuốc cấp cứu  Cái 1   

196 Vòi rửa mắt Cái 4   

197 Tủ âm sâu bảo quản vác xin Cái 2   

198 Tủ bảo quản vác xin Cái 7  

199 Tủ làm đông băng bình tích lạnh Cái 2  

200 Hòm lạnh Cái 12  

XIV Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Hệ thống sắc ký khí Hệ thống 01  

2 
Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ 

plasma LC/ICP/MC 
Hệ thống 01  

3 
Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 

(HPLC) 
Hệ thống 03  
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4 
Hệ thống máy quang phổ hấp thụ 

nguyên tử 
Hệ thống 01  

5 
Hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng 

cao (HPTLC) 
Hệ thống 01  

6 Máy quang phổ UV-VIS Chiếc 03  

7 Máy đo quang phổ huỳnh quang Chiếc 01  

8 Máy chuẩn độ điện thế Karl-Fischer Chiếc 01  

9 Máy quang phổ hấp thụ hồng ngoại Chiếc 01  

10 Máy rửa cột sắc ký Chiếc 01  

11 Bộ cô mẫu bằng khí Nito Bộ 01  

12 Máy đo điểm chảy Chiếc 01  

13 Cân phân tích Chiếc 03  

14 Máy thử độ hòa tan Chiếc 02  

15 Máy thử độ tan rã Chiếc 01  

16 Máy đo pH Chiếc 01  

17 Máy chuẩn độ điện thế Chiếc 01  

18 Tủ sấy chân không Chiếc 01  

19 Máy cất quay chân không Chiếc 01  

20 Bộ chưng cất tự động Bộ 01  

21 Tủ sấy Chiếc 04  

22 Lò nung Chiếc 04  

23 Máy lấy mẫu không khí Chiếc 01  

24 Máy đếm tiểu phân Chiếc 01  

25 Máy đo áp suất không khí Chiếc 01  

26 Máy đo độ ồn Chiếc 01  
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27 Máy đồng nhất mẫu vô trùng Chiếc 01  

28 Máy nghiền mẫu khô ướt Chiếc 01  

29 Lò vi sóng phá mẫu Chiếc 01  

30 Bộ chiết pha rắn Chiếc 01  

31 Tủ lạnh âm sâu Chiếc 01  

32 Tủ an toàn sinh học Chiếc 01  

33 Tủ ấm Chiếc 02  

34 Nồi hấp tiệt trùng các loại Chiếc 02  

35 Tủ ấm CO2 Chiếc 01  

36 Tủ cấy vi sinh Chiếc 03  

37 Tủ hút khí độc Chiếc 04  

38 Máy đo năng suất quay cực Chiếc 01  

39 Máy đo vòng vô khuẩn Chiếc 01  

40 Máy đếm khuẩn lạc Chiếc 01  

41 Máy lắc Vortex Chiếc 01  

42 Kính hiển vi 1 mắt Chiếc 01  

43 Máy hút chân không Chiếc 01  

44 Cân kỹ thuật điện tử 1000g Chiếc 01  

45 Bể lắc siêu âm Chiếc 04  

46 Kính hiển vi kỹ thuật số Chiếc 01  

47 Kính hiển vi sinh học Chiếc 01  

48 Máy ly tâm thường Chiếc 01  

49 Đèn UV + Buồng soi Chiếc 01  

50 Hệ thống khử khoang nước (RO) Hệ thống 01  
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51 Máy cất nước một lần Chiếc 01  

52 Máy cất nước hai lần Chiếc 01  

53 Máy phân tích acid amin tự động Chiếc 01  

54 Hệ thống phòng sạch Hệ thống 01  

55 
Hệ thống xử lý nước thải phòng thí 

nghiệm 
Hệ thống 01  

56 
Hệ thống xử lý khí thải phòng thí 

nghiệm 
Hệ thống 01  

XV Trung tâm Giám định Y khoa 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng 

quát 

Hệ thống 1  

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Tủ đựng dụng cụ Cái 5   

2 Tủ thuốc cấp cứu Cái 2   

3 Tủ sấy Cái 2   

4 Nồi hấp tiệt trùng các loại Cái 2   

5 Hộp hấp dụng cụ các loại Cái 10   

6 Hộp hấp bông, gạc Cái 10   

7 Khay đựng dụng cụ các loại Cái 10   

8 Xe đẩy dụng cụ (xe tiêm) Cái 2   

9 Giường khám bệnh Cái 5   

10 Nhiệt kế y học Cái 10   

11 Ống nghe Cái 10   

12 Huyết áp kế Cái 10   
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13 
Cân trọng lượng có thước đo chiều 

cao 
Cái 2   

14 Thước dây Cái 10   

15 Lực kế bóp tay Cái 5   

16 Lực kế kéo thân Cái 2   

17 
Bộ khám thần kinh (búa thử phản xạ, 

âm thoa...) 
Bộ 2   

18 Bộ khám ngũ quan Bộ 2   

19 Đèn soi đáy mắt Bộ 2   

20 Bộ kính thử thị lực Bộ 2   

21 Bảng kiểm tra thị lực Bộ 2   

22 Sinh hiển vi khám mắt Cái 2   

23 Máy đo khúc xạ tự động Máy 2   

24 
Bộ dụng cụ đo nhãn áp (Nhãn áp kế 

mắt) 
Bộ 2   

25 Dụng cụ khám sắc giác Bộ 2   

26 Đèn Clar Cái 2   

27 Gương soi vòm Cái 10   

28 Gương soi thanh quản Cái 2   

29 
Hệ thống nội soi tai mũi họng kèm 

dụng cụ 
Hệ thống 1   

30 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1   

31 Máy soi cổ tử cung Máy 2   

32 
Ghế và thiết bị, dụng cụ khám, chữa 

răng 
Bộ 1   

33 Đèn khám răng Cái 2   
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34 
Bộ phim mẫu các bệnh bụi phổi (ILO-

1980 và/hoặc ILO2000) 
Bộ 1   

35 Máy X quang kỹ thuật số chụp vú Chiếc 1  

36 Máy X quang răng Chiếc 1   

37 Máy rửa phim X - Quang tự động Cái 1   

38 Đèn đọc phim X - Quang Cái 2   

39 Găng tay cao su chì Cái 2   

40 Yếm chì + Cổ chì Bộ 4   

41 Máy đo chức năng hô hấp Bộ 1   

42 Máy điện tim Bộ 1   

43 Máy điện não vi tính Bộ 1   

44 Máy siêu âm Bộ 1   

45 Kính hiển vi hai mắt Cái 1   

46 Máy đo tốc độ máu lắng Bộ 1   

47 Máy xét nghiệm HbA1C Bộ 1   

48 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Bộ 1   

49 Máy xét nghiệm huyết học tự động Bộ 1   

50 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Bộ 1   

51 Máy li tâm Máy 1   

52 Máy lắc máu Máy 1   

53 
Hệ thống lọc nước dùng cho máy xét 

nghiệm 
Hệ thống 2   

54 Xe lăn Chiếc 2   

55 
Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự 

động 
Hệ thống 1   
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56 Hệ thống xét nghiệm Elisa Hệ thống 1   

57 Bình O xy, van, vòi Bộ 30   

58 Bàn khám sản khoa Cái 1   

59 Bộ dụng cụ khám sản khoa Bộ 5   

60 Bộ nẹp chi trên Bộ 5   

61 Bộ nẹp chi dưới Bộ 5   

62 Giường siêu âm Cái 1   

XVI Trung tâm Pháp y 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

1 Máy X - Quang Cái 1  

2 Máy Siêu âm Cái 1  

3 Máy điện não Cái 1  

4 Máy điện tim Cái 1  

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác 

1 Cưa điện Cái 1  

2 Tủ hút xử lý mẫu Cái 2  

3 Tủ ấm Cái 1  

4 Bộ bể nhuộm thủ công (12 bể) Bộ 1  

5 Bàn hơ giãn tiêu bản Cái 1  

6 Tủ + Hộp đựng tiêu bản Cái 1  

7 Bàn khám sản khoa + Đèn khám Bộ 1  

8 Bộ dụng cụ khám mắt Bộ 1  

9 Bộ dụng cụ khám Răng - Hàm - Mặt Bộ 1  

10 Bộ dụng cụ khám Tai - Mũi - Họng Bộ 1  
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11 Bộ dụng cụ khám thần kinh Bộ 1  

12 Máy đo điện cơ Cái 1  

13 Máy đo khí độc cầm tay Cái 1  

14 Bộ dụng cụ giám định hài cốt Bộ 1  

15 Bàn để dụng cụ khám bệnh Cái 1  

16 Máy giặt Cái 2  

17 Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải Cái 1  

18 Máy hấp dụng cụ mổ tử thi Cái 1  

19 Máy hấp dụng cụ khám thông thường Cái 1  

20 Tủ lạnh lưu giữ bệnh phẩm Cái 1  

21 Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn Cái 2  

22 Tủ sấy  Cái 1  

23 Tủ hốt Cái 1  

24 Nồi cách thủy Cái 1  

25 Máy phát điện 1,5KVA Cái 1  

26 Xe đẩy - băng ca Cái 2  

27 Đèn gù Cái  1  

        
        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 

–––––––––– 

Số:      1775  /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày  05  tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa,  

 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sƣ, Tƣ vấn pháp luật 

 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––––  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA 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 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 về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật 

sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1566/QĐ-

BTP ngày 13/7//2020 về việc công bố TTHC chuẩn hóa, TTHC bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tư vấn pháp luật  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 842/TTr-STP ngày 

30/7/2020 và Tờ trình số 855/TTr-STP ngày 03/8/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

(TTHC) chuẩn hóa (16 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực Luật sư; 06 thủ tục cấp 

tỉnh lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh 

Hòa Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 09 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Luật sư; 05 TTHC cấp tỉnh 

lĩnh vực Tư vấn pháp luật công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện 

tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

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 Hòa Bình. 

- Giao Sở Tư pháp 

+ 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 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết. 

Thời gian trước ngày 15/8/2020. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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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 Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của đơn vị và 

niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy 

định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ 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 TTHC CHUẨN HÓA; DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LUẬT SƢ, TƢ VẤN PHÁP  

 LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƢ PHÁP TỈNH HÕA BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số:  1775  /QĐ-UBND ngày 05 /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. DANH MỤC TTHC CHUẨN HÓA 

STT Tên TTHC/Mã TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi 

I Lĩnh vực Luật sƣ     

1 

Đăng ký hoạt động của 

tổ chức hành nghề luật 

sư 

1.002010.000.00.00.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. 

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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về 

luật sư và hành nghề luật sư. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 

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. 

2 Thay đổi nội dung đăng Trong thời hạn 10 Trung tâm 50.000 nt 
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ký hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư 

1.002032.000.00.00.H28 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

đồng/hồ sơ 

3 

Thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của Văn 

phòng luật sư, công ty 

luật trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

1.002055.000.00.00.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. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về 

luật sư và hành nghề 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. 

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 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 
nt 

5 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư 

1.002099.000.00.00.H28 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị của 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

50.000 

đồng/hồ sơ 
nt 
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Trung tâm tư vấn 

pháp luật. 

Hòa Bình. 

6 

Đăng ký hành nghề luật 

sư với tư cách cá nhân 

1.002153.000.00.00.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 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

7 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 

1.002181.000.00.00.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 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. 

8 

Thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 

1.002198.000.00.00.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. 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

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. 
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9 

Hợp nhất công ty luật 

1.002218.000.00.00.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. 

Không 

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;  

10 

Sáp nhập công ty luật 

1.002234.000.00.00.H28 

 

Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình. 

Không 

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. 

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 

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 

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. 

12 

Đăng ký hoạt động của 

công ty luật Việt Nam 

chuyển đổi từ công ty 

luật nước ngoài 

1.002398.000.00.00.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 

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. 

13 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh của công ty 

luật nước ngoài tại Việt 

Nam 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

600.000 

đồng/hồ sơ 

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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 
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1.002384.000.00.00.H28 

 

Hòa Bình. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề 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. 

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 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 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 

của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của 

Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, 

Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của 

Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của 

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. 

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 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp có văn bản đề 

nghị kèm hồ sơ cấp 

Chứng chỉ hành 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

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 
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nghề luật sư gửi Bộ 

Tư pháp 

 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề 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. 

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 

1.000688.000.00.00.H28 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp có văn bản đề 

nghị kèm hồ sơ cấp 

Chứng chỉ hành 

nghề luật sư gửi Bộ 

Tư pháp 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

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 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy 

định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy 

định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp của luật sư; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 
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- 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. 

II Lĩnh vực Tƣ vấn pháp luật    

1 

Đăng ký hoạt động của 

Trung tâm tư vấn pháp 

luật 

1.000627.000.00.00.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.  

Không 

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, 

trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư 

pháp. 

2 

Đăng ký hoạt động cho 

chi nhánh của Trung tâm 

tư vấn pháp luật 

1.000614.000.00.00.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.  

Không 

 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 



                   CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-202                                                                  125 

 

 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư 

pháp. 

3 

Thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của Trung 

tâm tư vấn pháp luật, chi 

nhánh 

1.000588.000.00.00.H28 

Trong thời hạn bảy 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

không 

 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông tư số 

05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư 

pháp. 

4 

Cấp thẻ tư vấn viên pháp 

luật 

1.000426.000.00.00.H28 

Trong thời hạn năm 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình.  

Không nt 
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5 

Thu hồi thẻ tư vấn viên 

pháp luật 

1.000404.000.00.00.H28 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị của 

Trung tâm tư vấn 

pháp luật. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình.  

Không 

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

6 

Cấp lại thẻ tư vấn viên 

pháp luật 

1.000390.000.00.00.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 

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

 

B. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (Công bố tại Quyết định số 85/QĐ-UBND 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Cơ quan thực 

hiện 

I Lĩnh vực Luật sƣ   

1 1.002113.000.00.00.H28 
Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành 

nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập 

Sở Tư pháp 

2 1.002126.000.00.00.H28 

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành 

nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, 

Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên 

của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư 

Sở Tư pháp 
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3 1.002138.000.00.00.H28 

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt 

động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên chết 

Sở Tư pháp 

4 1.002638.000.00.00.H28 
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ 

chức hành nghề luật sư 

Sở Tư pháp 

5 1.002251.000.00.00.H28 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Sở Tư pháp 

6 1.002272.000.00.00.H28 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Sở Tư pháp 

7 2.001029.000.00.00.H28 Giải thể Đoàn luật sư UBND cấp tỉnh 

8 1.002311.000.00.00.H28 
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng 

nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư  
UBND cấp tỉnh 

9 1.002336.000.00.00.H28 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư UBND cấp tỉnh 

II Lĩnh vực Tƣ vấn pháp luật 

1 1.000460.000.00.00.H28 
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết 

định của tổ chức chủ quản 

Sở Tư pháp 

2 1.001840.000.00.00.H28 
Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy 

đăng ký hoạt động 

nt 

3 1.000443.000.00.00.H28 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật nt 

4 2.000790.000.00.00.H28 

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong 

trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với 

hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời 

hạn) 

nt 

5 1.001764.000.00.00.H28 
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong 

trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn 

nt 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3765
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3241
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3265
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3455
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3328
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3357
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viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

–––––––––––  

A. LĨNH VỰC LUẬT SƢ 

I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA 

SỞ TƢ PHÁP 

1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sƣ 

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 ở địa phương nơi có trụ 

sở của công ty.  

Trong thời hạn mười 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 HCC tỉnh..  

1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất; 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật; 

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

thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. 

1.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn mười 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. 

1.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
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1.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

tổ chức hành nghề luật sư. 

1.9. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ. 

1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-02, TP-LS-03 ban hành kèm 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số 

mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

1.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÕNG LUẬT SƢ, CÔNG TY 

LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

 

 

   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………… 

 

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ............................…… Ngày sinh: ...../....../...... 

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)........................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................... 

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................... 

Điện thoại:........................................Email:............................................................. 

Tên cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động: .............................................. 

Địa chỉ cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động:.............................................. 

Số điện thoại: ............................... Fax: ...............................   Email: ................. 

Số hợp đồng lao động: ...................................................................................... 

Thời gian đã làm việc tại cơ quan, tổ chức: ........................................................ 

Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sƣ, 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 ghi bằng 

chữ in hoa):  ..................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có): ..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................... 

TP-LS-02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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Điện thoại:...................... Fax: ....................... Email:...................................... 

Website: ......................................................................................................... 

3. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: .....................Nam/Nữ: ………. Ngày sinh: …….../……./…… 

Chứng minh nhân dân số : ............................................................................... 

Ngày cấp: ……/……./…............... Nơi cấp:…………........................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú:....................................................................................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 đăng ký hoạt động: 

......................................................................................................................... 

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 
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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 Năm 

sinh 

Thẻ luật sư (ghi 

rõ số và ngày 

cấp) 

Thành viên 

Đoàn luật sư 

tỉnh (thành 

phố) 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

      

      

      

      

      

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: 

Tên gọi dự kiến của công ty luật (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): 

.................................................................................................................................

..........Tên giao dịch (nếu có): ....................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................. 

.................................................................................................................................

..........Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:… 

TP-LS-03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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Website:………………………………………………………………………… 

3. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên: ……………………… Nam/Nữ:………Ngày sinh: …../…../…........... 

Chứng minh nhân dân số: ………………………Ngày cấp: ………/……..../… 

Nơi cấp:………….......................................................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu 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 đăng ký hoạt động: 

................................................................................................................................

…….........................................................................................................................

......………...............................................................................................................

...............………… 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  

Chữ ký của các luật sư thành viên 

                                                                      (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 

sƣ 

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 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 HCC tỉnh. 

2.3. Thành phần hồ sơ: 

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề 

luật sư. 

2.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

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. 

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 

02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ 

về luật sư và hành nghề 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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GIẤY ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 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. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………...... 

3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư 

pháp tỉnh (thành phố) ……………………… cấp ngày: …..….../…….../.......... 

4. Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

Điện thoại:……………………… Fax: …………… Email: … 

5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:...................................................................... 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động  

của tổ chức hành nghề luật sƣ nhƣ sau: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

                                         Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm  

                                                             Người đại diện theo pháp luật 

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

Tên tổ chức hành nghề 

luật sƣ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP-LS-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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3. Thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sƣ, 

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 nơi tổ chức hành 

nghề luật sư đăng ký hoạt động. 

Trong thời hạn 05 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 HCC tỉnh. 

3.3. 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. 

3.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

3.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 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. 

3.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

3.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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3.8. 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. 

3.9. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ. 

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

3.11. 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. 

3.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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GIẤY ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 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. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………..... 

3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư 

pháp tỉnh (thành phố) ……………………… cấp ngày: …..….../…….../.............. 

4. Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................ 

Điện thoại:……………………… Fax: …………… Email: … 

5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:....................................................................... 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động  

của tổ chức hành nghề luật sƣ nhƣ sau: 

.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

                                     Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm  

                                                             Người đại diện theo pháp luật 

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

Tên tổ chức hành nghề 

luật sƣ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP-LS-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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4. Thay đổi ngƣời 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 nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. 

Trong thời hạn 05 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 HCC tỉnh. 

4.3. Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của tổ chức hành nghề luật sư. 

4.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

4.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 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. 

4.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

4.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

4.8. 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. 

4.9. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ. 

4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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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. 

4.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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GIẤY ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 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. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):................................ 

3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư 

pháp tỉnh (thành phố) .......................................cấp ngày: …..….../…….../........... 

4. Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................. 

..........Điện thoại:...............................Fax: ......................Email: .................... 

5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:...................................................................... 

. 

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sƣ nhƣ sau: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

                                    

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm 

                                                             Người đại diện theo pháp luật 

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

 

Tên tổ chức hành nghề luật sƣ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP-LS-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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5. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sƣ 

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. Trong thời hạn bảy 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. Người bị từ chối có quyền khiếu 

nại theo quy định của pháp luật.  

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 HCC tỉnh.  

5.3. 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. 

5.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

5.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh 

5.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

5.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. 

5.9. Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ. 

5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-04 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

5.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH  

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 

 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……… 

 

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư đặt chi nhánh (ghi bằng chữ in 

hoa): .....……….............………………................................ 

Tên giao dịch (nếu có):………………………………………… 

2. Giấy đăng ký hoạt động số: ......................................................... do Sở Tư 

pháp tỉnh (thành phố)……………………………..cấp ngày:…….../……./ 

3. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………… 

Điện thoại:………………………Fax: ……………………Email:………… 

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

...................... 

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây: 

1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): 

………………………………………....... 

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………….………………………… 

Điện thoại:……………………… Fax: …………………… Email:………… 

Website:………………………………………………………… 

3. Trưởng chi nhánh: 

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………… Nam/Nữ: …........ 

Tên tổ chức hành nghề luật sƣ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP-LS-04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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Ngày sinh:……….../..……./……. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…….…………………..………….…… 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân 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 đăng ký hoạt động của chi nhánh: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

....................……………......................................................................................... 

Chúng tôi xin 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 đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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6. Đăng ký hành nghề luật sƣ với tƣ 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 

ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên. 

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp 

cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 

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 HCC tỉnh. 

6.3. 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. 

6.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

6.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 

6.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

6.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hành nghề 

luật sư. 

6.9. Lệ phí: Không. 

6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-05 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một 

số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

6.11. 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. 

6.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ  

HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ VỚI TƢ CÁCH CÁ NHÂN 

 

   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………… 

Tên tôi là: ............................................. Nam/Nữ:............. Ngày sinh:...../....../..... 

 Đăng ký hoạt động hành nghề luật sƣ với tƣ cách cá nhân  

với các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): .................................................... 

Điện thoại:..............................Fax: ......................... Email..................................... 

Chứng minh nhân dân số: .............................................................................. 

Ngày cấp: .........../............./..................Nơi cấp: .............................................. 

Nơi đăng ký hộ khẩu 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 dự kiến ký hợp đồng lao động: ........... 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................Điện thoại:..........................Fax: ............................Email:.................. 

3. Lĩnh vực hoạt động: Theo quy định của Luật Luật sư. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan 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 ký, ghi rõ họ tên 

TP-LS-05 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nƣớc ngoài 

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 ở địa 

phương nơi đặt trụ sở. 

Trong thời hạn mười 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 HCC tỉnh. 

7.3. Thành phần hồ sơ: 

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

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 

7.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

7.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười 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. 

7.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

7.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

7.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 
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7.9. Phí: 2.000.000 đồng/hồ sơ (quy định tại 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) 

7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

7.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

7.12. 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. 

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 ở địa 

phương nơi đặt trụ sở. 

Trong thời hạn 05 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 Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.  

8.3. Thành phần hồ sơ: 
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- 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. 

8.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

8.5. Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 05 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. 

8.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

8.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

8.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

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

8.9. Phí: 1.000.000 đồng/hồ sơ.  

8.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

8.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

8.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không. 

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. 
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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. 

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. 

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 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 HCC tỉnh. 

9.3. 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. 

9.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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9.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 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. 

9.6. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Các công ty luật bị hợp nhất. 

9.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

9.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật hợp nhất. 

9.9. Lệ phí: Không. 

9.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

9.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không. 

9.12. 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;  

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 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 HCC tỉnh. 

10.3. Thành phần hồ sơ: 



154                                        CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  
 

 

- 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. 

10.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

10.5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

10.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị sáp 

nhập. 

10.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

10.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

cho công ty luật nhận sáp nhập. 

10.9. Lệ phí: Không. 

10.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

10.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

10.12. 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 

11. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp 

danh, chuyển đổi văn phòng luật sƣ thành công ty luật 

11.1. Trình tự thực hiện:  
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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 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 Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

11.3 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. 
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11.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

11.5. 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. 

11.6. Đối tƣợng thực hiện TTHC: Các công ty luật bị chuyển đổi. 

11.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

11.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

cho công ty luật chuyển đổi. 

11.9. Lệ phí: Không.  

11.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

11.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

11.12. 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. 

12. Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công 

ty luật nƣớc 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, 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 Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 
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12.3. 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. 

12.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

12.5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

12.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài 

bị chuyển đổi. 

12.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

12.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

của công ty luật Việt Nam chuyển đổi. 

12.9. Lệ phí: 50.000 đồng. 

12.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

12.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

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. 

12.12. 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. 
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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./. 

13.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nƣớc 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 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 Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

13.3. 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. 

13.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

13.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

13.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài 

tại Việt Nam. 

13.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 
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13.8. 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. 

13.9. Phí: 600.000 đồng/hồ sơ. 

13.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-17 ban hành kèm Thông 

tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

13.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

13.12. 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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. 



 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

CỦA  

CÔNG TY LUẬT NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố...... 

Tên gọi đầy đủ của công ty luật nước ngoài dự kiến đặt chi nhánh (ghi bằng chữ 

in hoa): ……………................................................................................. 

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 

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây: 

1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………………… 

Điện thoại:………………………Fax: ……………………Email: 

Website:……………………………………………………………………….... 

3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................…………….............................................

Tên Công ty luật nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP-LS-17 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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.................................................................................................................................

...……………................................................................. 

4. Trưởng chi nhánh: 

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………Nam/Nữ…...... 

Ngày sinh:……….../..……./……..……Quốc tịch:................................................  

Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: ........................................................ 

Ngày cấp: ......./ ......./....... Cơ quan cấp: .......................................................... 

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: 

................. cấp ngày: ...../...../..... 

Điện thoại:…………………..Fax: …………………Email:…………… 

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 nƣớc 

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 khác không cố ý, chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến 

Sở Tư pháp 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 Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.  

14.3. 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. 

14.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

14.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

14.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

14.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

14.9. Phí: 2.000.000 đồng/hồ sơ. 
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14.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

14.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

14.12. 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 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy 

định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của 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. 

II. TTHC LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA BỘ, NGÀNH ĐƢỢC TIẾP NHẬN TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

15. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sƣ đối với ngƣời đạt yêu cầu kiểm 

tra kết quả tập sự hành nghề luật sƣ  

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 kèm theo bản xác nhận 
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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 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; 

- 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 
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với người thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2a của Nghị định số 

137/2018/NĐ-CP). 

15.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

15.5. 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 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. 

15.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

15.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp. 

15.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật 

sư. 

15.9. Phí, lệ phí:  

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 
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15.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

15.11. 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. 

15.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- 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 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................... Nam/Nữ...... 

Ngày sinh: ................/............./...................... Quốc tịch: ............................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................ 

....................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................ 

Điện thoại: ...................................................... Email: ................................ 

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................. 

Ngày cấp: ......../......../........................ Nơi cấp:.................................................. 

Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ...................... năm ........ 

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):........................................... 

Quá trình hoạt động của bản thân (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải 

qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người 

được miễn đào tạo nghề luật sư):  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Ảnh 

 

3x4 

TP-LS-01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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Khen  thưởng, kỷ luật (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo 

nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn 

đào tạo nghề luật sư):  

………..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tôi đề nghị được cấp Chứng  chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin chịu trách nhiệm về 

những nội dung nêu trên và cam đoan 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 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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16. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sƣ đối với ngƣời đƣợc miễn đào 

tạo nghề luật sƣ, miễn tập sự hành nghề luật sƣ 

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 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 tỉnh. 

16.3. 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. 
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- 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 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 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 sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật; Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra 

viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên 

cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật; các 

giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư. 

16.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

16.5. 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. 

16.6. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

16.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp. 
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16.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật 

sư. 

16.9. Phí, lệ phí:  

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 

16.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm Thông tư 

số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

16.11. 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 



174                                        CÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 01-9-2020  
 

 

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; 

- 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, 
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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 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.  

16.12. 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 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi 

hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 
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- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề 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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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƢ 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................... Nam/Nữ..... 

Ngày sinh: ................/............./...................... Quốc tịch: ....................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................... 

................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................... 

Điện thoại: ...................................................... Email: ........................................... 

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................... 

Ngày cấp: ......../......../........................ Nơi cấp:................................................. 

Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ...................... năm .............. 

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):............................................... 

Quá trình hoạt động của bản thân (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải 

qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người 

được miễn đào tạo nghề luật sư):  

 

Ảnh 

 

3x4 

TP-LS-01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP) 
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................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Khen  thưởng, kỷ luật (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo 

nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn 

đào tạo nghề luật sư):  

………..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tôi đề nghị được cấp Chứng  chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin chịu trách nhiệm về 

những nội dung nêu trên và cam đoan 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 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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B. LĨNH VỰC TƢ VẤN PHÁP LUẬT 

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tƣ vấn pháp luật 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức chủ quản ra Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật. 

Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật do người đứng đầu của tổ chức 

chủ quản ký. 

- Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt 

trụ sở của Trung tâm.  

- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp 

luật; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.     

1.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký hoạt động; 

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn 

pháp luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật; 

- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ 

quản ban hành; 

- Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên 

pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm. 

1.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

1.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm 

tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL- 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 

tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

1.9. Lệ phí: Không.  

1.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động Trung 

tâm tư vấn pháp luật. 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ 

giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-

BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông 

tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu TP-TVPL- 01 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM TƢ VẤN PHÁP LUẬT 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)................................................ 

 

Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):................................. 

được thành lập theo Quyết định số:.......................ngày....../...../.......của ............... 

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật với các nội dung sau đây: 

1. Tên đầy đủ của Trung tâm tư vấn pháp luật (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên viết tắt (nếu có):......................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................. 

Điện thoại:............................................ Fax:................................................ 

Email:...................................................................................................................... 

3. Giám đốc Trung tâm:  

Họ và tên:................................................................Nam/Nữ............................ 

Sinh ngày:....../....../....... Chứng minh nhân dân số:.........................................  

cấp ngày....... tháng....... năm......... Nơi cấp:.................................................... 

Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số:......................... cấp 

ngày....../....../....... 

4. Phạm vi hoạt động: ...................................................................................... 
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5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác: 

- Họ và tên:....................................................Chức danh:................................. 

- Họ và tên:....................................................Chức danh:.................................. 

- Họ và tên:....................................................Chức danh:.................................. 

Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

 Tỉnh (thành phố), ngày     tháng    năm 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tƣ vấn pháp luật 

2.1. Trình tự thực hiện:  

- Tổ chức chủ quản ra quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm tư 

vấn pháp luật. 

- Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện đăng ký hoạt động 

tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh. 

- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt 

động cho Chi nhánh; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn 

bản cho người làm đơn. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.     

2.3. Thành phần hồ sơ: 

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

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn 

pháp luật thành lập chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính, hoặc bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 

thành lập chi nhánh và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp; 

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Chi nhánh; 

- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn viên 

pháp luật của người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ 

qua hệ thống bưu chính, hoặc bản sao Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn 

viên pháp luật của người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp 
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hồ sơ qua hệ thống bưu chính và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường 

hợp nộp hồ sơ trực tiếp. 

2.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

2.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

2.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL- 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 

tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

2.9. Lệ phí: Không. 

2.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. 

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
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- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-

BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông 

tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

Mẫu TP-TVPL- 02 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƢ VẤN PHÁP LUẬT 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).................................................. 

 

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật………………………….. đề nghị 

đăng ký hoạt động với các nội dung sau đây: 

1. (ghi tên đầy đủ của Chi nhánh bằng chữ in hoa): 

................................................................................................................................. 

Tên viết tắt (nếu có):........................................................................ 

Quyết định thành lập Chi nhánh số:........................ngày....../...../..................... 

.................................................................................................................................

............. 

trực thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật:........................................................... 

Quyết định thành lập Trung tâm số:........................ngày....../...../....... của .... 

........................................................................................................................ 

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm số:........................................ do Sở Tư 

pháp ……………….. cấp ngày....../...../.......... 

Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:........................................................................... 

.................................................................................................................................

............. 

Điện thoại:.................................................... Fax:............................................ 

Email:......................................................................................................................

............... 

2. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:........................................................................ 
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Điện 

thoại:..................................................Fax:.......................................................... 

Email:................................................................................ 

3. Trưởng Chi nhánh:  

Họ và tên:.................................................................................Nam/Nữ................. 

Sinh ngày:....../....../.......... Chứng minh nhân dân số:......................................... 

cấp ngày......./...../......... Nơi cấp:.................................................................... 

Thẻ tư vấn viên pháp luật (Chứng chỉ hành nghề luật sư) số: ............................. 

cấp ngày....../....../............ 

4. Phạm vi hoạt động: 

........................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác: 

- Họ và tên:.................................................Chức danh:........................................... 

- Họ và tên:.................................................Chức danh:..................................... 

- Họ và tên:.................................................Chức danh:.......................................... 

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ 

pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm 
TRƢỞNG CHI NHÁNH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tƣ vấn pháp luật, 

chi nhánh 

3.1. Trình tự thực hiện:  

- Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi trụ 

sở hoặc Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, 

thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải gửi thông báo bằng văn bản cho 

Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc thay đổi. 

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp thực hiện việc ghi nội dung thay đổi nêu trên vào Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm, Chi nhánh và giao lại bản chính Giấy đăng ký hoạt động 

cho Trung tâm, Chi nhánh sau khi đã hoàn tất thủ tục.  

- Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức chủ quản quyết định thay đổi về 

mức thu thù lao hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm 

thì Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm gửi biểu thù lao, quy chế mới cho 

Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.  

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

3.3. Thành phần hồ sơ: 

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi 

nhánh; 

- Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi nhánh trong trường hợp thay 

đổi trụ sở; 

- Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh trong 

trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh;  

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

trường hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật, luật sư. Sở Tư pháp xem xét, cấp Thẻ 

tư vấn viên pháp luật cho người được đề nghị.  

3.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

3.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

3.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
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3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-11 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 

09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 

luật). 

3.9. Lệ phí: Không 

3.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung 

tâm tư vấn pháp luật. 

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

3.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-

BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông 

tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu TP-TVPL-11 

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN 

TÊN TRUNG TÂM  

TƢ VẤN PHÁP LUẬT 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

 Tỉnh (thành phố), ngày       tháng      năm  

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRUNG TÂM TƢ VẤN PHÁP LUẬT 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......... 

 

Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):………………………………...... 

Giấy đăng ký hoạt động số:………………cấp ngày……tháng……năm…........... 

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………... 

Điện thoại:…………………Fax:……………………….Email:……………....... 

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau: 

.......................................................................................……………...................... 

..........................................................................................................……………... 

................................................................................................……………............. 

Trung tâm tư vấn pháp luật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông 

báo này và đề nghị Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……… ghi nội dung thay đổi 

nói trên vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. 

Tài liệu gửi kèm: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký tên, đóng dấu) 
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4. Cấp thẻ tƣ vấn viên pháp luật 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Người đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp qua Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động có trách nhiệm cấp 

Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ điều kiện; trong trường hợp từ chối, phải 

thông báo lý do bằng văn bản. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung 

tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

4.3. Thành phần hồ sơ: 

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

- Bản sao Bằng cử nhân luật; 

- Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị. 

4.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

4.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.6. Cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

4.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn pháp 

luật (Mẫu TT-TVPL-05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

4.9. Lệ phí: Không  

4.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ tư vấn pháp luật. 

4.11. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Tư vấn viên pháp luật phải 

có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 19 của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:  
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- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không 

phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa 

được xoá án tích; 

- Có Bằng cử nhân luật; 

- Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên. 

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp 

pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định của thủ 

tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 

09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu TP-TVPL- 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

CẤP THẺ TƢ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 

 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………………… 

Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh): 

................................................................................................................................. 

Quyết định thành lập Trung tâm (Chi nhánh) số:..................ngày....../...../.......của  

Địa chỉ trụ sở của Trung tâm:.......................................................................... 

Điện 

thoại:.....................................Fax:......................................................................... 

Email:.................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho ông/bà có tên sau đây: 

Họ và tên…………………………………………………….Nam, nữ………… 

Sinh ngày……./……/……………tại tỉnh, thành phố : ………………… 

Số Chứng minh thư : ………………………………………… 

(ghi chú: nếu có từ 02 người trở lên thì lập danh sách trích ngang) 

Nơi làm việc (ghi tên Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi 

nhánh):…………………... 

Kèm theo …….. bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau : 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………… 

 Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(hoặc TRƢỞNG CHI NHÁNH) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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5. Thu hồi thẻ tƣ vấn viên pháp luật 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Người được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật mà thuộc các trường theo quy 

định của khoản 2 Điều 20 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì chậm nhất là ba 

mươi ngày, kể từ khi phát hiện người đó không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn 

viên pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật nơi người không còn đủ tiêu chuẩn 

của tư vấn viên pháp luật làm việc phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp nơi cấp 

Thẻ tư vấn viên pháp luật tiến hành thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật. 

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.  

- Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư 

vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động, thuế.  

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung 

tâm Phục vụ HCC tỉnh. 

5.3. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật. 

5.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

5.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật.  

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

5.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

5.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

5.9. Lệ phí: Không  
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5.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Thẻ tư 

vấn viên pháp luật. 

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn 

pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-

CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

6. Cấp lại thẻ tƣ vấn viên pháp luật 

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Trong trường hợp Thẻ tư vấn viên pháp luật bị mất hoặc bị hư hỏng 

không thể tiếp tục sử dụng được tư vấn viên pháp luật nộp cho Trung tâm tư vấn 

pháp luật hoặc Chi nhánh nơi mình làm việc 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ tư 

vấn viên pháp luật. 

- Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị 

cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho Sở Tư pháp. 

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu cầu.  

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung 

tâm Phục vụ HCC tỉnh. 
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6.3. Thành phần hồ sơ:  

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của 

Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên 

pháp luật;  

-  Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; 

- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng). 

6.4. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

6.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

6.7. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

6.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

6.9. Lệ phí: Không. 

6.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Tư vấn viên pháp luật. 

6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 

09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 

luật./. 
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