
Phụ lục I 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số 115    /QĐ-UBND ngày  16  tháng 01 năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

1. TTHC 1: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam  (Mã số TTHC: 2.000488) 

a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Trình tự 
Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc 

Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

thông tin công dân thì không phải tải 

lên)1 

- Thanh toán phí cấp phiếu LLTP: thực 

hiện thanh toán trực tuyến trên môi 

trường mạng 

 

Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ tài chính”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

Giờ hành 

chính 

                                                           
1 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý 

hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ 

công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công là“Yêu cầu bổ sung giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, công 

dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ 

sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ 

công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công là “Không được tiếp nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên. 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

7 ngày  

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  
Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 

chuyên viên trả kết quả 
01 giờ  

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 
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Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả 

để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi 

trả phiếu. 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của cá nhân, 

tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc 

b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Trình tự 
Chức danh, 

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc 

Cổng dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

thông tin công dân thì không phải tải 

lên)2 

- Thanh toán phí cấp phiếu LLTP: thực 

hiện thanh toán trực tuyến trên môi 

trường mạng 

 

Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

Giờ hành 

chính 

                                                           
2 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ tài chính”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý 

hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ 

công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công là“Yêu cầu bổ sung giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, công 

dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ 

sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ 

công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công là “Không được tiếp nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên. 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

12 ngày  

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 01 giờ  
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chuyên viên trả kết quả 

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 

Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả 

để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi 

trả phiếu. 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của cá nhân, 

tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc 

2. TTHC 2: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam) (Mã số TTHC: 2.001417) 

a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Trình tự 
Chức danh, 

vị trí 

Nội dung 

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

thông tin công dân thì không phải tải 

lên)3 

 

                                                           
3 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

cơ quan/ tổ chức có thể kiểm tra tình 

trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào 

Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung 

giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, cơ 

quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng 

xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng 

dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công là “Không được tiếp 

nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên. 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 Chuyên viên Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 7 ngày  
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Phòng chuyên 

môn 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  
Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 

chuyên viên trả kết quả 
01 giờ  

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 

Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cơ quan, tổ chức nhận phiếu LLTP qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc 

b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Trình tự       
Chức danh,  

vị trí 

Nội dung  

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

thông tin công dân thì không phải tải 

lên)4 

 

                                                           
4 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

cơ quan/ tổ chức có thể kiểm tra tình 

trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào 

Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung 

giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, cơ 

quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng 

xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng 

dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công là “Không được tiếp 

nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên. 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 Chuyên viên Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 12 ngày  
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Phòng chuyên 

môn 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  
Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 

chuyên viên trả kết quả 
01 giờ  

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 

Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cơ quan, tổ chức nhận phiếu LLTP qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 15 ngày làm việc 

3. TTHC 3: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng 

là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) (Mã số 

TTHC: 2.000505) 

a. Trường hợp thời gian giải quyết là 10 ngày 

Trình tự 
Chức danh, 

vị trí 

Nội dung 

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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thông tin công dân thì không phải tải 

lên)5 

Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

cơ quan/ tổ chức có thể kiểm tra tình 

trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào 

Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung 

giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, cơ 

quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng 

xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng 

dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công là “Không được tiếp 

nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

                                                           
5 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 
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Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên. 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

7 ngày  

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  
Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 

chuyên viên trả kết quả 
01 giờ  

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 

Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cơ quan, tổ chức nhận phiếu LLTP qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc 

b. Trường hợp thời gian giải quyết là 15 ngày 

Trình tự 
Chức danh, 

vị trí 

Nội dung 

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 Công dân 

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng 

dịch vụ công cấp tỉnh 

(https://dichvucong.binhthuan.gov.vn) 

đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực 

định danh điện tử, gửi hồ sơ đăng ký cấp 

phiếu LLTP trực tuyến điền thông tin Tờ 

khai yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 

tải lên các giấy tờ cần thiết (trường hợp 

các thông tin này đã được xác thực và 

kết nối với CSDLQGVDC khai thác 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn)/
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thông tin công dân thì không phải tải 

lên)6 

Bước 1 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ 

yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng 

dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực 

hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp 

một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người 

đăng ký cấp Phiếu LLTP. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ thông báo hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, 

cơ quan/ tổ chức có thể kiểm tra tình 

trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào 

Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung 

giấy tờ”. 

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu 

LLTP, gửi thông báo từ chối tiếp nhận 

hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, cơ 

quan, tổ chức có thể kiểm tra tình trạng 

xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng 

dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công là “Không được tiếp 

nhận”. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn. 

- Trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu 

LLTP trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử 

lý” 

Giờ hành 

chính 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Tiếp nhận hồ sơ, phân công cho chuyên 

viên xử lý. 
01 giờ 

Bước 3 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tiếp nhận hồ sơ, trình Phiếu yêu cầu xác 

minh cho lãnh đạo phòng  

1 ngày 

 

                                                           
6 Các giấy tờ công dân phải tải lên: 

- Giấy tờ tùy thân CCCD/CMND/ Hộ chiếu (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính) 

- Giấy uỷ quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 (bản scan hoặc bản sao đã được chứng thực điện tử từ bản chính); 
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Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của 

chuyên viên 
01 giờ 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Ký Phiếu yêu cầu xác minh, chuyển 

chuyên viên gửi cơ quan xác minh 
02 giờ 

Bước 6 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Gửi hồ sơ xác minh tại Trung tâm Lý 

lịch tư pháp Quốc gia (qua môi trường 

điện tử); Tòa án nhân dân tỉnh. 

12 ngày  

Bước 7 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Tổng hợp kết quả xác minh, cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp. Trình ký lãnh đạo 

phòng 

1 ngày  

Bước 8 
Lãnh đạo Phòng 

chuyên môn 

Kiểm tra, xem xét lại Phiếu lý lịch tư 

pháp, trình ký lãnh đạo Sở 
01 giờ 

Bước 9 Lãnh đạo Sở  
Ký duyệt kết quả giải quyết, chuyên 

chuyên viên trả kết quả 
01 giờ  

Bước 10 

Chuyên viên 

Phòng chuyên 

môn 

Chuyển trả kết quả giải quyết cho Văn 

Thư để chuyển trả kết quả cho Bộ phận 

một cửa 

01 giờ 

Bước 11 Văn thư 
Ban hành văn bản, chuyển kết quả cho 

Trung tâm Hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Bước 12 

Công chức tại 

Trung tâm HCC 

tỉnh 

Trả kết quả thủ tục hành chính phiếu 

LLTP bằng giấy qua dịch vụ bưu chính: 

cơ quan, tổ chức nhận phiếu LLTP qua 

dịch vụ bưu chính 

hoặc trả phiếu Lý lịch tư pháp trực 

tuyến: bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là 

bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét 

tải lên Kho Quản lý dữ liệu của tổ chức. 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian: 15 ngày làm việc 
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