
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICU 

- Tran Huu The 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH PHU  YEN Dc Ip - Tir do - Hnh phüc  

S: J,T1 /QD-UBND Phi Yen, ngày M tháng 8 nám 2019 

QUYET JJ!NH 
V vic cong b Quy trInh ni b giãi quyêt thu tiic hành chInh 

thuc thâm quyn giãi quyêt cila Sô Tir pháp tinh Phil Yen 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cir Lut T chic ChInh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; 

Can cir Nghj djnh s 61/20181ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v 
thrc hin co chê mt cira, mt cra lien thông trong giâi quyêt th t1ic hành chInh; 

Can cr Thông tu s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2918 cüa B tru&ng, 
Chü nhim Van phông ChInh phü hu&ng dan thi hành mt so quy djnh cüaNghj 
djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin co chê rnt 
cira, mt ci.ra lien thông trong giâi quyêt thu tc hành chInh; 

Xét d ngh cüa Giám dc S Ti.r pháp tai Th trmnh s 39/TTr-STP ngày 
12/7/201, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay 158 quy trInhni b giâi quyt 
thu tiic hành chInh trong 13 Iinh vçrc thuc thârn quyên giãi quyêt cüa Sâ Tu pháp 
tinh Phi Yen (kern theo Danh muc). 

Diti 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sâ Tu pháp, Thu truOng 
các sO ban, ngành tinh vâ các tO chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhini thi 
hành Quyêt djnh nay./.1  

No! n/un: 
- Niur Diêu 3 (Bàn din t&); 
- Cic KSTTHC, Van phông ChInh phCi; 
- TT Tinh üy; TT HDND tinh; 
- Chi tjch, các Phó CT UBND tinh; 
- Chánh Van phông, các Phó CVP UBND tinh; 
- Trung tarn Thông tin và Cong báo tinh; 
- Lw.i: VT. NC. 



DANH MJC THU TVC HANH CHINH THT)C HIW TIEP NH4N, 
GIAI QUYET CUA S TU PHAP T!NH PHU YEN 

(Ban hành kern theo Quyltdjnh sd4E/QDUBND ngàylj/8/2019 
cia Chi tjch Uy ban nhán dan tinh PIn Yen,) 

STT Ten thu tçic hành chInh Th&i gian thc hin 

A. THAM QUYEN CUA CHU TICH N1f(1C, BQ TU PHAP vA UBND T!NH 

Linh vrc Quôc tjch 

1 Nhap quc tjch Vit Nam 135 ngày 

2 Trâ lai qu6c tjch Vit Nam a trong nuac 85 ngày 

3 Thôi qu& tich  Vit Nam trong nixâc 75 ngày 

B. THAM QUYEN CUA UY BAN NHAN DAN TINH 

I. Linh vlrc Nuôi con nuôi 

1 DAng k 1i vic nuoi con nuôi Co yu t nixàc ngoài 05 ngày lam vic 

2 
Giâi quy& viêc ngithi ntrâc ngoài thriing trü a Viêt 

• •.. . 
Nam nh.n trê em Viçt Nam lam con nuoi 

35 ngay lam viec 

II. Linh virc Phô biii, giáo dtic  pháp Iut 

1 Cong nhn báo cáo viên pháp 1ut cp tinh 05 ngày lam vic 

2 Min nhim báo cáo viên pháp 1ut cap tinh 05 ngày lam vic 

III. Linh vrc Cong cliUng 

I I-Içp nht Van phông cong chng 35 ngày lam vic 

2 Sap nhp Van phông Cong chng 35 ngày lam vic 

3 Chuyn nhtrqng VAn phông cong ching 35 ngày lam vic 

4 Chuyn di VAn phOng cong ching do môt cong . 
chung vien thanh 1p 

14 ngay lam viec 

5 Thành 1p Hi cong chiing viên 45 ngày lam vic 

6 Thành 1p VAn phang cong chi.rng 20 ngày lam vic 

7 
ThU hi Quyt djnh cho phép thành 1p VAn phOng 
congchung 

Không quy dinh 
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IV. LTnh vlic giárn llnh  tu pháp 

1 B nhim giárn djnh viên ti.r pháp 20 ngày 

2 Min nhiin giám djnh viên tu phãp [0 ngày 

3 CAp phép thành 1p van phông giárn djnh tu' pháp 45 ngày 

Thay di, b sung linh v1rc giárn djnh cüa Van phOng 
giárn djnh tu pháp 

45 ngày 

5 Chuyn di 1oti hInh Van phàng giárn djnh tu pháp 17 ngày lam vic 

V. Linh vrc Luãt sir 

1 

Phê duyt D an t chrc Dti hii nhim kS',  phuang 
an xãy dirng Ban thu nhiêm, Hi dng khen thir&ng, 
k' luât nhiêm k' rnâi cüa Doàn luât su' 

22 ngày 

2 Phê chuAn k& qua Dti hi 1ut su 07 ngày lam vic 

C. THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO' TU PHAP 

I. Linh vrc Cong chfrng 

1 Däng k tp sir hành ngh cong chirng 02 ngày lam vic 

2 

Thay di nai tp sir hành ngh cong chng tr to chiirc 
hành ngh cong chirng nay sang to chirc hãnh nghé 
cOng chirng khác trong cUng mt tinh, thành phô 
thuc trung uo'ng 

02 ngày lam vic 

Thay d,i nai tp sir tr to chrc hành ngh cOng chirng 
tai tinh. thành phô trrc thuc trung uong nay sang to 
chilic hành ngh cong chrng tai tinh, thành ph trrc 
thuc trung wing khác 

02 ngày lam vic 

Däng k t.p sr hành ngh cong chiirngtruing hcxp 
ngui tp sr thay di ncxi t.p sir sang to chü'c hành 
ngh cong chng tai  tinh, thành phô trirc thuOc trung 
Lrang khác 

02 ngày lam vic 

5 ChAm dirt tp sir hành ngh cOng chng 02 ngày lam vic 

6 
Dang k tp sir li hành ngh cOng chirng sau khi 
châm dirt tp sçr hành ngh cOng chirng 

02 ngày lam vic 

7 
Tr chi huàng dn tp sr (Trung hcrp to chi,rc hành 
ngh cOng chüng không cO cOng chirng viên khác dü 
diêu kin huOng dn tp sr) 

02 ngày lam vic 
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8 Thay dM cong chirng viên huâng dn t.p sir trong 
tnrang hcip nguii tp sir dê nghj thay dôi 02 ngày lam vic 

Thay di cOng chüng viên huong dn tp sr trong 
truOng hcip to chrc hành nh cOng ching nhn tp 
sçr t?m  dirng hoat dng, châm dirt hoat dng hoc bj 
chuyEn di, giãi the 

02 lam vic 

10 
Dang k tham dir kim tra kt qua tp sir hành ngh 
cOng chirng 10 ngày 

11 Däng k hành ngh và cAp the Cong chüng viên 05 ngày lam vic 

12 CAp lai  thC Cong chirng vien 02 ngày lam vic 

13 Xóa clAng k hành ngh cong chüng 02 ngày lam vic 

14 DAng k hoat dng vAn phông cong cht'rng 07 ngày lam vic 

Thay di ni dung DAng k hoat dng cUa VAn 
phông cOng chüng 03 ngày lam vic 

16 ChAm dirt hoat dông VAn phông cong chirng (tru?Yng 
hçp bj thu hi Quyt dnh cho phép thành lap) 

03 ngày lam vic 

17 DAng k hoat dng VAn phông cOng chüng hcip nhAt 07 ngày lam vic 

18 Thay dôi ni dung dAng ky hoat dng cQa VAn phông 
cOng chrng nhn sap nhp 

03 ngãy lam vic 

19 Thay dM ni dung clAng k hoat dng cüa VAn phông 
cOng chtng duçic chuyên nhucng 03 ngày lam vi 

20 
DAng k hoat dng VAn phOng cOng chiirng chuyn 
doi tir \TAn phông cOng chirng do mt cOng chirng 
viên thành lap 

03 ngày lam vic 

21 Tam  ngirng t.p sr hành ngh cong chirng Khong quy djnh 

22 Cong chrng vic sira di, b sung, hüy bO hp dng, 
giao djch 

- D6i vói hçp dng, giao djch không 
phüc tap:  02 ngày lam vic. 

- Dôi vi hp dng, giao djch phirc tap: 
Khong qua 10 ngày lam vic. 

23 
Cong chüng vn bAn thOa thun phAn chia di sAn 

- Di vâi vAn ban thOa thun phân chia 
di sAn khOng phüc tap:  02 ngAy lam vic. 

- Dôi vâi vAn bAn thOa thun phân chia 
di sAn phirc tap:  KhOng qua 10 ngày lam 

vic. 
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24 Cong chüng vAn bàn khai nhân di san 

- D6i vii van bàn khai nhrn di san 
khong phc tap:  02 ngày lam vic. 

- Dôi vài vAn bàn khai nhn di san phirc 
tap: Không qua 10 ngày lam vic. 

25 Cong chrng ban dch 02 ngay lam vic 

26 Cong chrng hp dng, giao djch son thão sn 

- D6i vâi hp dng, giao djch không 
phic tap: 02 ngày lam vic. 

* 
- Dôi vâi hp dông, giao djch phüc tap: 

Khong qua 10 ngày lam vic. 

27 
Cong chrng hqp dng, giao djch do cong chcrng Vfl 

soan thâo theo d nghj cüa ngixi yêu câu cong 
chng 

- D6i vâi hcip ding, giao djch khong 
phc tap:  02 ngày lam vic. 

- Doi vâi hqp dOng, giao djch phcrc tap: 
Không qua 10 ngày lam vic. 

28 COng chng h dng th chAp bAt dng san 

- Di vâi hçip dng không phrc tap: 02 
ngày lam vic. 

- Dôi vâi hqp dOng phc tap:  Không qua 
10 ngày lam vic. 

29 Cong chirng di chüc 

- D& vài Di chic không phcrc tap:  02 
ngày lam vic. 

- Dôi vâi Di chüc phirc tap:  Không qua 
10 ngày lam vic. 

30 
Cong ch'ing vAn bàn tir chi nhn di san 

- D& vài vAn bàn tr ch6i nhn di san 
không phc tap:  02 ngày lam vic. 

- D& vài vAn bàn tr chi nMn  di san 
phic tap:  Không qua 10 ngày lam vic. 

31 
COng chng hçip dng üy quyn 

- D6i vâi hp dng üy quyn khong 
phi'rc tap:  02 ngày lam vic. 

- Dôi vâi hp dOng üy quyên phc tap: 
Không qua 10 ngày lam vic. 

32 Nhn liru gi di chüc Ngay trong ngày nhn Di chüc. 

33 CAp ban sao van ban cong ching 02 ngày lam vic. 

II LTNH V1)'C LUAT SIT 

1 DAng k hoat dng cüa to chi:rc hành ngh lust  su 03 ngày lam vic 

2 Dang k hành ngh lut su v6i tu each cá nhân 03 ngày lam vic 
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Chuyn di Cong ty Iu.t trách nhirn hu h?n Va 
COng ty 1ut hcip danh 03 ngày lam vic 

Thay di ni dung GiAy däng k hot dng cüa chi 
nhánh. cong ty lut nithc ngoài 02 ngày lam vic 

Dng k hott dng cüa chi nhánh. cong t' lut inrc 
ngoài 05 ngày lam vic 

6 
Dãng k hoat dng cüa chi nhánh cüa cong ti 1ut 
nuoc ngoài tai  Viêt Narn 02 ngày lam vic 

7 Chuyn cMi Van phông lut s..r thành Cong ty 1ut 03 ngày lam vic 

8 
Thay di nguO'i dai  din theo pháp 1utt Van phóng 
lutt su, Cong ty lu.t trách nhim hUu han  mt thành 
vien 

02 ngày lam vic 

9 
Thay di ngiieii dai din theo pháp lu.t cüa Cong ty 
luât trách nhiêrn h&u han  hai thãnh vien tth len, 
Cong ty luat hçp danh 

02 ngày lam vic 

10 HçxpnhtCongtyluat 05ngày 

11 Sap nh.p Cong ty lust 05 ngày 

12 Thay di ni dung däng k? hoat dçng cüa t chirc 
hành nghê luat  six 05 ngày lam vic 

13 
Dang k hoat dng cüa chi nhánh cüa th chirc hãnh 
nghe 1u.t six 07 ngày lam vic 

14 ChAm dth hoat dng cüa t chrc hành ngh lust 

- T chirc hành ngh lut six tir chAm dth 
hot dng hotc cong ty lut bj hcp nht, 

sap nhp: Cham nhât là 30 ngày 

- T chirc hành ngh lut su bj thu hM 
Gi.y dang k hoat dng ho.c TrixOng 

van phOng lut su, Giárn doe cOng ty lust 
trách nhiêm hcru han  môt thành viên 

hoc tht cã cãc thành viên cüa cong ty 
Iut hcip danh, thành viên cüa cong ty 

luât trách nhiêm hQu han hai thành viên 
trâ len bj thu hi Chirng chi hành ngh 

1ut six: 07 ngày lam vic 

15 
Dang k hoat  dng cüa cOng ty 1ut Viet  Nam 
chuyCn dôi tcr cOng ty 1ut nuàc ngoài 07 ngày lam vic 

16 CAp lai GiAy clang k hoat dng cüa chi nhánh, cong 
ty lut rnràc ngoài 10 ngày lam vic 
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III LINH VIIC  TU VAN PHAP LUiT 

1 
Thay di ni dung däng k hoat dng ca Trung tam 
tu van pháp 1ut, Chi nhánh 

03 ngày lam vic 

2 
Däng k hoat dng cho Chi nhánh cUa Trung tam tiX 

vn pháp luat 
03 ngày lam vic 

3 Cp the ttr v.n viên pháp lust 03 ngày lam vic 

4 Thu hi the tu vn viên pháp luat 02 ngày lam vic 

5 CAp lai the ttr vAn viên pháp 1ut 02 ngày lam vic 

6 Dang k hoat dng cUa Trung tam tu vAn pháp lust 05 ngày lam vic 

7 
ChAin d(rt hot dng cüa Trung tam tu vAn pháp 1ut 
trong trithng hcip theo quyt djnh cüa t6 chirc chü 
quãn 

Ngay trong ngày 

8 
ChAm dirt hoat dn trung tam tu vAn pháp lut trong 
trithng hcp bj thu hôi giây dAng k hoat dng 07 ngày lam vic 

ChAm dut hot dung cUa chi nhánh Trung tam ttr van 
pháp 1ut không quy djnh 

10 Thu hi GiAy dAng k hot dng cüa Trung tam 
vAn phap lu.t, chi nhánh 

Trong tru&ng hqp Trung tam tu vAn 
pháp luat,  Chi nhánh không dü so li.rcing 
lut su, tu van viên pháp 1ut theo quy 

djnh cüa Nghj djnh so 77/20081ND-CP: 
60 ngày. 

IV LINH VTJ'C DAU GIA TAT SAN 

1 CAp The dAu giá viên 05 ngày lam vic 

2 
Thu h& The dAu giá viên 

03 ngày lam vic 

3 CAp 13i The dAu giã viên 03 ngây lam vic 

4 Däng.k" hoat dng cia doanh nghip dAn giá tài san 10 ngây lam vic 

Dang k hoat dng d6i vài doanh nghip dAn gia tài 
san thành 1p tnrâc ngày Lust dAn gia tài san có hiu 
irc thi hành chuyAn di toãn bO hoat dng ciia doanh 
nghip 

10 ngày lam vic 

6 Däng k hoat dng di vài doanh nghip dAu giá tái 
san thành Ip tnxâc ngày Lust  dAu giá tài san có hiu 

10 ngày lam vic 
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hrc thi hành tip tiic hot dng du giã tài san và 
kinh doanh các ngành nghê khác 

Thay dôi ni dung dàng k hoat dng cüa doanh 
nghip dâu giá tài san 05 ngày lam vic 

8 CAp 1i uiAy dng k hoat dng cUa doanh nghip 
dâugiátaisãn 07 ngày lam vic 

Däng k hoat dng cüa Chi nhánh doanh nghip dAu 
giá tài san 07 ngây lam vic 

10 Thu hi GiAy dang k hott dng cüa doanh nghip 
dAugiataisan Không quy djnh 

Phê duyt dü diu kin thrc hin hInh thrc dAu giá 
triic tuyên 90 ngày lam vic 

12 Däng 1c? tham dtr kirn tra kt qua tp sir hành ngh 
dâu giá tài san 10 ngày 

V LINH VIIC QUAN TAI VIEN VA HANH NGHE QUAN L THANH L TAJ SAN 

1 
Dãng k hành ngh quãn 1 thanh 1 tài san VOl tii 
each eá nhân 02 ngay lam vic 

2 Thay di thành viên hcp danh cüa Cong ty hçip danh, 
chü doanh ngl1ip ti.r nhân quãn l, thanh 1 tài san 02 ngày lam vic 

Däng k' hành ngh quãn l thanh l tài san d6i VOl 

doanh nghip quãn l, thanh l tài san 02 ngãy lam vic 

Thay di thông tin däng k hãnh ngh cüa Quan tài 
vien 01 ngày lam vic 

Thay d6i thông tin däng k hành ngh cüa doanh 
nghip quãn 1, thanh I)" tài San 

01 ngày lam vic 

6 ChArn drt hành ngh quãn l thanh 1)" tài san VOl tU 
each cá nhân 07 ngày lam vic 

Thông báo vic thãnh 1p chi nhánh, van phông dai 
din cüa doanh nghip quãn I, thanh l tài san 

Không quy djnh. 

8 Tarn dmnh chi hành ngh quân l thanh l tài san d6i 
vOi Quãn tài viên Khong quy djnh. 

Tarn dInh chi hành ngh quãn l thanh i tai san di 
vài doanh nghip quãn 1, thanh l tai san Không quy djnh. 
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10 
Gia han  quyt djnh tam  dInh chi hành ngh quãn 1, 
thanh 1 tài san doi vai Quãn tài vien, doanh nghip 
quãn 1, thanh 1 tài san 

Khong quy djnh. 

Hüy bô quyt djnh tam  dInh chi hành ngh quãn ) 
thanh 1' tài san trithc thai han  dôi vâi Quãn tài viên 

Không quy djnh. 

12 
Hüy bô quyt djnh tam  dInh chi hành ngh quàn 1, 
thanh 1 tài san truâc thai han  dôi vó'i doanh nghip 
quãn 1, thanh 1 tài san 

Khong quy djnh. 

VI LINH VI1C GIAM D!NH  TTJ PHAP 

1 Dang k hoat dng Van phOng giám djnh tu pháp 20 ngày 

2 

Cp lai  Giy dang k hoat dng cüa Van phông giârn 
dinh tu pháp trong tnring hcip thay di ten gçi, dja 
chi trV sô, ngui dai  din theo pháp 1u.t cüa Van 
phông 

03 ngày lam vic 

3 
Cap lai  Gi.y dang k hoat dng cüa Van phOng giám 
djnh tu pháp trong truing hcip Giy däng k hoat 
dng bj hu hông ho.c bj mat 

03 ngày lam vic 

Thay di ni dung dang 1c hoat dng, cap 'a  Giây 
dãng k hoat dng cña Van phông giám djnh tu pháp 

03 ngày lam vic 

VII LiNH VI)C TRQ GIUP PHAP LY 

1 Lira chçn, k hcip dng vOi Lust  si.r 25 dn 30 ngãy 

2 
Lua chon, k hçp dng vi t chirc hành ngh lut 
sir, t chrc tu vn pháp lut 

25 den 30 ngày 

3 Cap lai  Giy dang k tham gia trçi giüp pháp 1 05 ngày lam vic 

4 Chm dirt tham gia trçY giüp pháp l 03 ngày lam vic 

5 Yêu cu trçY giüp phãp 1v 
Ngay sau khi nhn dü h sa theo quy 

djnh 

6 Cp the Cong tác viên trç gillp pháp 1 07 ngày lam vic 

7 Cp lai the Cong tác viën trç giüp pháp 1)2 07 ngày lam vic 

8 Däng k)2 tham gia trçY giüp pháp 1)2 07 ngày 

Thay di ni dung Giy dang k)2 tharn gia trçi giüp 
pháp 1)2 

05 ngãy lam vic 

9 



10 Giãi quyt khiu nti v trçY giüp pháp i 
- Di vâi Giám dc Trung tarn trçi giiip 

pháp 1: 03 ngày lam vic 

- Dôi vâi Giárn dôc Sâ Tu pháp: 15 ngày 

11 Thay dôi nguôi thrc hin trçx gilp pháp 1 03 ngày lam vic 

12 
Rut yeu cau trçi giup phap 1 cua ngun duçic trçi gn'ip 
pháp 1 

Ngay sau khi nhn dü h sa theo quy 
dinh 

VIII LINH V!IC HOA GIAI THU C%NG MJJ 

1 Dang k lam hôa giâi viên thuong mi vii vic 07 ngày lam vic 

2 
Thôi lam hôa giãi viên thuong rnai  vii vic khôi danh 
sách hôa giãi viên thuGng mi vi1 vic cüa S Ttx 
pháp 

Không quy dinh. 

Däng k hoat dng cüa Trung tam hôa giái thi.rang 
rnai 15 ngay 

4 
Thay di ten goi trong Giy dang k hoat dông cüa 

S . Trung tarn hoa giai thuang mi 
07 ngay lam viec 

5 
Thay d& dja chi tn sâ cüa Trung tam hôa giâi 
thirmg rni tr tinh, thành phô tnrc thuc Trung uang 
nay sang tinh, thãnh phô trrc thuOc  Trung ucrng khác 

15 ngày 

6 
Dang k hoat dng cüa Chi nhánh Trung tam hôa 
giãi thiiang mai 

10 ngày 

7 
Cp 1a  Gity dang k hoat dng Trung tam hôa giãi 
thi.rang mai/chi  nhánh Trung tam hôa giái thixo'ng 
1T11i 

05 ngày lam vic 

8 
Tii ch.m curt hoat dông Trung tam hàa giái thiiong 

. 
mal 

05 ngay lam viec 

Dang k hoat dng cüa chi nhánh t6 chirc hôa giâi 
thxong rni nrâc ngoài tai  Viêt Narn 

10 g ' 

10 
Cp lai Giv clang k hoat cong cüa chi nhánh t 

. . ... . . chixc hoa giai thi.rang mal  nuac ngoai tal  Vit Nam 
05 ngay lam viec 

11 
Thay di ten gi, Trixâng chi nhánh trong Giy dang 
k hoat dng cüa chi nhánh cüa to chirc hôa 
giái th.xcmg rnti ru.râc ngoài tai  Vit Narn 

07 ngãy lam viëc 

12 Thay d& da chi tru sâ cüa chi nhánh t chirc hôa 10 ngày 
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giãi thucing mai  nràc ngoài tai  Vit Nam tr tinh, 
thành phô tr1rc thuc Trung uang nay sang tinh, 
thành ph trrc thuc Trung twng khác 

13 
Chm dirt hoat dng cüa chi nhánh cüa t chirc 
hOa giâi thuong rni ni.ràc ngoài t?i  Vit Narn 

07 ngày lam vic 

IX LINH VIJ'C TRQNG TA! THU'CNG Mi1 

1 
Thay d6i nOi  dung GiAy ding k) hoat dng cüa 
Trung tâni tr9ng tài 

15 ngày lam vic 

2 
CAp 'ai  GiAy dng ky" hoat dng cüa Trung tam tr9n 
tài, Chi nhánh Trung tam tr9ng tài, Chi nhánh cáa To 
chirc trQng tài rn.râc ngoâi ti Vit Nam 

05 ngày lam vic 

3 Dng k hot dng cüa Trung tam TrQng tài 15 ngày 

Dang k hoat dng cia Chi nhánh Trung tam Tr9ng 
tài 10 ngày lam vic 

Thay di ni dung GiAy dàng k hoat dng cUa Chi 
nhánh Trung tam trcng tài 07 ngày lam vic 

6 Däng k hoat dng Chi nhánh cüa T chrc trQng tài 
nithc ngoài tai  Vit Nam 10 fl)' lam vic 

Thay dM ni dung GiAy dang k) hoat dng Chi 
nhánh cüa To chirc tr9ng tài nuàc ngoài t?i  Vit Nam 15 ngãy lam vic 

8 
Thu hi giAy clang k hoat dng cüa Trung tam tr9ng 
tài, Giây clang k hoat dông cüa Chi nhánh Trung 
tarn tr9ng tài 

15 ngày lam vic 

ChAm dirt hoat dng cUa Chi nhánh/Vän phong dai 
din Trung tam trQng Không quy dinh. 

10 
Thu hi GiAy clang k hoat dng Chi nhánh cüa T 
chi'rc trQng tài nuác ngoài tai  Vit Nam 15 ngày lam vic 

Thông báo v vic thânh 1p Van phông dai  din cüa 
T chi.rc Trong tài rnxâc ngoài t?i  Vit Nam Không quy djnh. 

12 

Thông báo thay d6i Trtrâng Van phông dai  din, dja 
dim dt trii s?i cüa VAn phông dai  din cüa To chi'rc 
trQng tài nuàc ngoài tai  Vit Nam trong phm vi 
tinh, thãnh ph trrc thuc trung uong 

KhOng quy dinh. 

13 Thông báo thay d6i cia dim dt trl,i s cüa VAn KhOng quy djnh. 
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phOng dai din cUa Th chrc trQng tài nixrc ngoài tai 
Vit Narn sang tnh, thành phô trirc thuc Trung 
uo'ng kháe 

14 
Thông báo thay di da di&n dt tri s cüa Chi 
nhánh cüa To chirc trong tài nuâc ngoài tai  Vit Nam 
sang tinh, thành phô trrc thuc trung ang khác 

Không quy djnh. 

15 
Thông báo thay di dja ctirn dt tri1 sâ cüa Trung 
tarn tr9ng tài, Chi nhánh trung tarn tr9ng tài sang 
tinh, thành phô trixc thuc Trung uong khác 

Không quy dinh. 

16 
Thông báo v viêc thành lap Chi nhánh/Vän phông . .,. , .. . . du diçn cua Trung tarn trQng tai tal  nuac ngoai 

Khongquydinh. 

17 Thông báo v viêc thành lap Van phông dai diên cüa 
.• . . Trung tam trQng tal Khongquydinh. 

18 
Thông báo v viêc thay d& dia dim dat tru s, . .,. ., . Trwing Van phong dai  din cua Trung tarn tr9ng tal Khongquydinh. 

19 Thông báo thay di danh sách tr9ng tài viên Không quy djnh. 

X LiNH VIJ'C LY LId TTJ PHAP 

C.p Phiu l Ijch tu pháp cho Cong dan Vit Narn, 
ngthi nuac ngoài dang cu trü tai Viêt Narn 

10 ngày, k t1r ngày nhn di.rcic yu cu 
hcp 1. Tri.thng hçip nguii ducTc yêu câu 

cap Phiêu 1 ljch ti.r pháp là Cong dan 
Viêt Narn däi cu trü a nhiêu ncyi hoäc có 

thai gian cu tri:i nuàc ngoài, ngu6'i 
rnràcngoài, tnthng hcp phãi xáe rninh 
ye diêu kin duong nhiên ducc xOa an 

tIch thi thai han  không qua 15 ngày 

Dô'i v&i tru&ng hctp S& Twpháptra c&u 
thông tin 1)5 if ch tu pháp tçii phán mêm 
H thông quán 1)5 1)5 if ch tupháp dung 

chung cho các dôi tztclng. Ngu'àiyêu cáu 
cap Phiêu 1)5 if ch twpháp Co ncii cii trz 
duy nhát & trong tinh cO ngày sinh tfc 

01/7/1996 tr& ye sau, ngwO'i yêu cáu cap 
Phiêu 1)5 ifch tiipháp hin cii tri trong 

tinh, dâ diicic cap PhiCu th tháng 6/2012 
trO' di; ngu'&i yêu câu cap Phiêu 1)5 ljch 
twpháp hin cii trt ngoài tinh, dã dUOC 

cap Phiêu 1)5 ijch tu'pháp khOngquá 6 
tháng (tInh den ngàyyêu cáu cap 1qi) 
giái quy&t trong th&i hn 02 ngày lam 

vic. 
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2 

Cp Phiu l lich Ui pháp cho c quan nlia rnràc, t 
chüc chInh tn, to chrc chinh trj - xA hi (dOi tucing là 
cong dan Vit Nam, ng.thi nuàc ngoài dang ctr tr1 
tai Vit Nam) 

10 ngày, k tfr ngày nhn duqc yeu cu 
hçip 1. Trueing hcip nguii ducic yêu câu 

cap Phiêu l ljch Ui phá là Cong dan 
Vit Nam dà Cu trü i nhiêu ncii hoc có 

th&i gian Cu trU & nuàc ngoài, nguvi 
nuâc ngoài, tru&ng hcp phài xác minh 
v diêu kin dtrng nhiên duçrc xóa an 

tich thI thii han  khOng qua 15 ngày 

D6i v&i trw&ng hQp Sà Twpháptra ctu 
thông tin li itch  twpháp tgiphán mêm 
H thông quán i l ljch twpháp dung 

chu,ng cho các doi twqng. Ngit&iyêu cáu 
cap Phzeu ly itch  twphap co nclz cit tru 
duy nhát & trong tinh có ngày sinh tCr 

01/7/1996 tr& ye sau; ngzthiyêu cdu cap 
Phiêu i ljch twpháp hin cit tri trong 

tinh, dâ dwcrc cap Phiêu tit tháng 6/2012 
tr& di, ngw&iyêu cáu cap Phiêu l 1/ ch 
twpháp hiên cit trz2 ngoài tinh, dã ducjc 
cap Phiêu zi ljch lit pháp không qua 6 
tháng (tInh den ngàyyëu cáu cap ii,) 
giái quyêt trong th&i hn 02 ngày lam 

vi'C. 

Cap Phiêu 1 ljch tu pháp cho con quan tin hành t6 
ng (doi tuçing là cong dan Vit Nam, nguii nuc 

ngoài dang Cu tr tai  Vit Nam) 

10 ngày, k tr ngày nhn duçic yêu cu 
hqp l. Tnring hcip ngthi duçic yêu câu 

cap Phiéu 1 ljch Ui phá là cong dan 
Vit Nam dà cu trü a nhiêu non hoc Co 

th&i gian cu trü ô n.râc ngoài, ngu?ñ 
nuàcngoài, trung hçrp phái xac rninh 
v diêu kin duang nhiên duqc xóa an 
tIch thl thai han  không qua 15 ñgây. 

D6i vái trithng hçp S& Twpháptra cfru 
thông tin l,i ljch tic pháp taiphân méin 
H thông quán i,)' lj ljch twpháp dung 

cliung cho các dôi titcing: Ngzthi yêu cau 
cap Phiêu lj itch  twpháp có noi cit trz 
duy nhât a trong tinh có ngày sinh tui' 

01/7/1996 trá ye sau; ngu'àiyêu cáu cap 
Phiêu l itch  twpháp hin cit tri trong 

tin/i, dä dwçrc cap Phiêu tz tháng 6/2012 
tr& di; ngwdri yêu cáu cap Phiêu 1 i/c/i 
twpháp hin cit trz ngoài tinh, dã cIU'Q'C 
cap Phiêu 1•  ijch twpháp không qua 6 
tháng (tmnh den ngàyyêu cáu cap i 

giái quyet trong th&i hQn 02 ngày lam 
vic. 
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XI LiNH VU'C QUOC TCH 

1 Cp GiAy xác nh.n là ngu'i gc Vit Nam 05 ngày lam vic 

2 Cp Giy xác nhân có qu& tich Viêt Nam a trong 
nuoc 

. 
05 ngay lam viec 

3 Thông báo có qu6c tjch nuOc ngoài 10 ngày lam vic 
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QUY TRINH NQI BQ CIA! QUYET THU TVC  HANH cirir'n 
THUQC THAM QUYEN CUA CHU T!CH  NUOC, BQ TU PHAP VA UBND TINH 

(Kern theo Quyêt djnh so /QD-UBND ngày /8/2019 cüa chu i/ch Uy ban nhán dan tinh,) 

1. Thu tiic: Nhp quôc tjch Vit Nam 

- Th&i hn giái qu)'t: 135 ngày (thii gian thirc t giái quyt h so tai  các co quan cO thirn quyn) 

- Quy trmnh ni bO: 

Thu hr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr ly cong vic Thôi gian tJic 
hiên 

Buàc 1 

- Kim tra, huàng dn, tip nhn h so, gri phiu hçn 
trâ cho Ca nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trn C6ng djch v 
côngtivc tuyn và h so giy cho Phong Hành chInh 
va Bô trçi tu pháp cüa So Tu pháp xCr 1 ho so. 

Cong chrc cüa Sx Tu pháp ducic tip nhn 
h so tti Trung tam Phiuc vii hành chInh cOng 
tinh 

01 ngày lam vic 

BuOc 2 

- Nhn h so và giãi quy&; 

- Xem xét, xac minh tai  Cong an tinh v nhân than cüa 
ngtrôri xin nhp qu6c tjch Vit Nam và thm tra thành 
phân h so. 

- Du thâo T& trinh trInh UBND tinh. 

Chuyên viên Phông Hành chInh va BO trçY hr 
pháp 42 ngày lam vic 

Buâc 
Thm dinh, xem xét, xác nhn dr tháo T?i trinh truàc 
khi trInh Lânh dao  SO k phê duyt. Lành dao Phông Hãnh chInh và B6 trçY P1 pháp 01 ngày lam viêc 

BuOc4 K phê duyt TO trInh trInh UBND tinh xem xét, quyêt 
dnh. Lh dao So Tu pháp 01 ngày lam viêc 



Buâc 5 Xem xét, kêt 1un và dê xuât kiên gui BO Tir pháp. Van phông UBND tinh+Chü tjch UBND tinh 10 ngày lam vic 

Buac6 

Kim tra lai h s, nu xét thy có dü diu kiên nhap 
quc tjch Vit Nam thI gui thông báo bang van bàn cho 
ngu&i xin nhp quôc tjch Vit Nam dé lam thu tuc xin 
thôi quoc tjch nuàc ngoài, trir tnrYng hçrp nguii xin 
nhp quc tjch Vit Nam xin giu qu& tjch nuàc ngoài 
hoc là nguñ không qu& tjch. 

Ciic HO tjch, qu6c tjch, chung thrc — BO Tu 
pháp 

30 ngày lam vic 

Buàc7 
Thira üy quyn Thu ti.róng ChInh phü k Th trinh d 
ngh Chu tjch nuâc xem xét, quyêt dinh. 

BO Trithng Bô Tu pháp 10 ngày lam vic 

Buâc 8 Quy& djnh cho phép nhp qu6c tjch Vit Nam. Chü tjch nuàc 30 ngày lam vic 

Buàc 9 

- BO Tu pháp; 

- Cong chcrc cüa Si Tu pháp duçc cu tip nhn h 
sa tti Trung tam Phiic vi hành chmnh cOng tinh. 

10 ngày lam vic 
- Trá kt qua giãi quyt TTHC cho Ca nhãn. 

- Xác nhn kt qua trên Cng djch vii cong trrc tuyn 
cüa tinh. 

Tong thôi gian giãi quyêt: 
135 ngày lam 

vic 
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2. Thu tic: Tr& lai quôc tjch Vit Nam & trong nwSc 

- Thyi hn giãi quy&: 85 ngày (thii gian thl?c t giâi quy& h so ti cac co quan có thm quyn). 

- Quy trInh ni b: 

Thui' tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic 

I - - 

Trách nhim xfr ir cong 
Thôi gian thirc 

Jiiên 

Buâc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhân h so, gfri phiu hn 
trã cho cá nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch 
côngtruc tuyn và h so giy cho Phông Hành chInh 
và Bô trq tu pháp cüa So 'hr pháp xO 1 ho so. 

Cong chirc cña Si Tu pháp duqc cr tip nhn 
h so tai Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tiflh 

01 ngày lam viêc 

Buàc 2 

-. Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, xác minh ti Cong an tinh v nhãn than cüa 
ngtthi xin trO lai quc tjch Viêt Nam vA thAm tra thành 
phân h so. 

- Du thão Tr trInh trInh UBND tinh. 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trV tu 
pháp 27 ngãy lam vic 

BuOc Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thão T trmnh tnrOc 
khi trInh LAnh dao  SO k phê duyt. Lânh dao Phông Hành chmnh và B6 trçv tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 4 
K phé duyt TO trinh trInh UBND tinh xem xét, quyt 
. dnh. Lânh dao SO Tix pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Xem xét, két 1un và d xuAt kin g1ri B Tu pháp. Van phông UBND tinh+Chii tjch UBND tinh 05 ngày lam viêc 

BuOc 6 KiEm tra li h so, nu xét thy có dU diu kin trO lai 
quc tjch Vit Nam thI g1i thông báo bang van ban cho 

Ciic Ho tjch, quc tjch, chrng thrc — B Tii 
pháp 15 ngày lam vic 
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ngu&i xin tr6 lai qu6c tjch Vit Nam d lam thu tic xin 
thôi quôc tich nrnc ngoài, tth tnr?Yng hcip ngu&i xin tr& 
1i quôc tjch Vit Nam xin giü quôc tjch nuàc ngoài 
hoc là ngu?ii không quôc tjch. 

l3uoc 7 Thüa üy quyn Thu tuàng Chinh phü k T? trInh d 
. ngh Chu tch nuâc xem xet, quyet dnh. 

Bo Frucrng Bo Tu phap 05 ngay lam viec 

Buàc 8 Quyêt djnh cho phép tth lai quc tjch Viêt Nam. Chñ tch nuâc 20 ngày lam vic 

Bisc 9 
- Trã k& qua giài quyt TFHC cho cá nhân. 

- Xác nhn kt qua trên C&ig djch vi cong tnjc tuyn 
cUa tinh. 

- B Tu pháp; 

- Cong chirc cua Sc Tu pháp duçic cr tip nhn h 
sa tii Trung tam Phic vi hành chinh cong tinh. 

10 ngãy iam VLC 

Tng thôi gian giãi quyt: 85 ngày urn vic 
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3. Thu the: Thôi quôc tich  Viét Nam ?r trong niróc 

- Th&i hn giãi quyêt: 75 ngây (thii gian thirc t giâi quyt ho so ti các Ca quan có thArn quyn). 

- Quy trInh ni b: 

Thfrt,r 
cong 
vice 

Ni dung cong vic Trãch nhim xi1 1 cong vic 
ThOi gian thtrc 

hic 

Birtc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trá 
cho cá nhân; 

- Quét (scan) h so vâ chuyn M so trén C6ng djch vi.' 
cong tric tuyn và h so giây cho Phông Hành chIith va 
Bô tro tu pháp cüa Sr Ta pháp xCr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sc Ta pháp duqe Cu tip 
nhn h so ti Trung thin Phiic vi hành 
chmnli cOng tinh 

01 ngày lam vic 

Buàc 2 

- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, xác minh tai Cong an tinh v nhân than cüa 
ngu?ñ xin thOi qu& tjch Vit Nam và thm tra thành 
phân h so. 

- Du thão Ti trInh trmnh UBND tinh. 

Chuyn viên Phông Hành chInh và Bô trç 
tu pháp 27 ngày lam vic 

Bc 3 
ThAm djnh, xem xét, xác nhn dir thão Ti trInh tnthc khi 
trInh Lành do S k phê duyt. 

Lnh dao Phông Hành chInh va B 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buàc 
K phê duyêt T& trInh trInh UBND tinh xem xét, quyt 
djnh. Lãnh dao S Ta pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 5 Xem xét, kt 1un và d xut kin gui Bô Ta pháp. Van phông UBND tinh+Chü tjch UBNt) 
ti 05 ngày lam vic 

Buàc 6 Kim tra 1ti h so, thm djnh v tiu chu.n cüa ngui xin Cic H tjch, qu6c tjch, chCrng thirc — B 15 ngày lam vic 
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thôi qu6c tjch Vit Nam. 

- Du thão Ti trinh trinh Chü tjch nuâc. 

Tu pháp 

Buâc 7 
Thra üy quyên Thu tuâng ChInh phü k Tar trinh d nghj 
ChU tjch nuâc xem xét, quy& djnh. 

BO Tnthng BO Tu pháp 03 ngày lam vic 

Buâc 8 Quy& djnh cho phép thôi qu6c tjch Viét Nam. Chü tjch nu6c 20 ngày lam vic 

Bi.râc 9 

- Trã k& qua giãi quy& TTHC cho cá nhãn. 

- Xác nhn k& qua trên C6ng djch vii cong UW 
cüa tinh. 

-BTtrpháp; 

- Côn chüc cüa Sà Tu pháp dIWC tP 
nhn ho so tai Trung tam Phiic v, hânh chinh 
cOng tinh. 

05 ngày lam vic 

Tng thô'i gian giãi quyt: 75 ngãy lam vic 
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QUY TRINH NQI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH 
THUOC THA.M QUYEN CUA UBND TINU 

(Kern theo Quylt djnh so /Q:E- UBND ngày /8/2019 cza Ghü tjch Uy ban nhân dan tinh,) 

I. LiNH VIJC NUOI CON NUOI 

1. Thu titc: DAng k5 1i vic nuôi con nuôi có yu to niróc ngoài 

- Thai hn giái quyt: 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so hqp l. 

- Quy trInh ni bO: 

Thu tir 
cong 
vic 

Ni (lung cOng vic 'rracli nliini xfl' i' cong ThOi gian tliijc 
hen 

Bwc 1 

- Kim tra, htrcng dk, tip nhn h so, gri phiu hçn 
trã cho Ca nhãn; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng dich 
côngtrilc tuyn và h so gi&y cho Phóng Hành chInh 
và ]3o trq tti pháp cüa Sâ Tu pháp xà 1 ho so. 

Cong chirc cüa Só Tix pháp di.rqc cr tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phuc vi hành chInh cong 
tiflh 

¼ ngày lam vic 

Btxóc 2 

- Nhn h so và giái quyt; 

- Xem xét, thm tra và xfr l h so. 

- Dr tháo Quyt djnh cho tré em Viêt Nam lam con 
nuoi nuàc ngoài d cp cho ngthi có yêu cu däng k 
lai vic nuoi con nuôi và dix thâo Ti trInh trInh UBND 
tinh. 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B6 trçi tir 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buàc 3 
ThArn djnh, xem xét, xác nhn dir thâo Quyt dinh va 
dix thào Ti trinh truâc khi trInh Lãnh d?o  So k phé 
duyt. 

Lãnh dao  Phông Hành chInh Va J3 trcl tl.r pháp V4 ngày lam vic 
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Bxàc K phê duyt T& trInh trinh UBND tinh xem xét, quyt 
djnh. 

Lanh do Sâ Tr pháp V4 ngây lam vic 

Birâc 5 
Quyt djnh cho tré em Vit Nam 1 am con nuoi nuOc 
ngoài. 

an phông UBND tinh± UBND tinh 02 ngày lam vic 

BuOc 9 

- Trã kt qua giái quyt TTHC cho cá nhân. 

- Xác nhn kt qua trên C6ng dch vii cong trirc tuyên 
cüa tinh. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duqc c tip nhn ho 
s ti Trung tam Phic vi hãnh chmnh cong tinh. 

'/' ngày lam vic 

Tng thai gian giãi quyt: 05 ngày urn vic 

22 



2. Thu tyc: Giãi quyêt vic ngu'ôi ntr&c ngoãi thirOng tn, 0' Vit Nam nhn tré em Vit Nam lam con nuôi 

- Thô'i hn giãi quyt: Trong thôi h?n 35 ngày lam viêc k tir ngày nhn h so hp 1 (ti S& Tu pháp 20 ngây lam vic, tai 
UBND tinh 15 ngày lam vic). 

- Quy trinh nôi b: 

Thirtiy 
cOng 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xU' 1' cong vic 
Thoi gian thçrc 

hiên 

Buâc 1 

- Kiëm tra, hiiâng dan, tip nhn h so, gl'ri phiu hn trâ 
cho cá nhân; 

- Quet (scan) h so vâ chuyn h so trën Cng djch vy cong 
trirc tuyên và h so giây cho Phông Hành chInh và B6 trçY tu 
pháp cüa S& Tu pháp xmr 1 h so. 

Cong chirc ciia S& Tix pháp daçic cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Phyc vu hãnh chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

Bi.râc2 

- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thârn tra, xác minh và xi l h so. 

- Dir tháo Quyt djnh cho ngixñ nmiâc ngoài thithng trCi a Viêt 
Nam nhn con nuôi và di.r thão TO' trinh trInh UBND tinh. 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và Bi trçl Ut 

p'p 
18 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dmr thão Quyt djnh và dir 
thão T trInh trtrâc khi trinh Lãnh dao  Sâ k phê duyt. 

Lãnh do PhOng Hành chInh và B trq Ut 

pháp 
v2 ngày lam vic 

Buâc 
K phê duyt T trInh trInh UBND tinh xem xét, quyt 
djnh. 

Länh dao Si Tu pháp V2 ngày lam vic 

Buàc 
Quyt djnh cho nguai nuic ngoai thuing trü Y Vit Nam 
nhn con nuOi. 

Van phOng UBND tinh+UBND tinh 15 ngày lam vic 

Buâc 9 - Trã kêt qua giãi quyêt TTHC cho cá nhân. Cong chc cña SO Tu pháp dtrc cir tip nhân '/2 ngày lam viçc 
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- Xác nhn kt qua trén C&ig djch v11 cong trirc tuyn cüa 
tinh. 

h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh. 

Tng thôi gian giãi quyt: 35 ngày lam vic 
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II. LINH VIJC PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LU4iT 

1. Thu ttic: Cong nhn báo cáo viên phap Iuât cp tinh 

- Th?ñ han giãi quy&: 05 ngày lam vic, k tir ngày nhãn dà h s theo quy djnh 

- Quy trInh ni b: 

Thirtir 
.. cong vlçc Noi dung cona viec . 

Trách nhiem xir ly cong viec 
Thôi gian thuc 

hien 

Buàc I - Kim tra, huâng d.n, tip nhn h so, giri phiu hçn trá cho cá 
flhâfl 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trén C6ng djch viii cong 
trrc tuyên và ho so giây cho Phông Ph bin giáo dic pháp 1ut 
cüa S&Tupháp xirl hOscr 

Cong chCrc cüa Sc Tu pháp duçic cr 
tiEp nhn h so ti Trung tam phiic 
vi hãnh chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Bixàc 2 - Nhn h so và giài quy&; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so va dr tháo k& qua giái quyt. 

- Xác nhn dij tháo k& qua giâi quyt tnxàc khi trinh Lành dio 
Sâ Tu pháp k vn ban trInh UBND tinh phê duyt kt qua 

PhOng Ph6 bin giáo dic pháp 1ut V2 ngày lam vic 

Buâc 3 K van ban trInh UBND tinh phê duyt k& qua TTHC 
— 

Lãnh do Si Tu pháp V2 ngày lam vic 

Bu6c 4 Vào s van ban, dóng du, chuyn h6 so' trInh UBND tinh (ban 
din tCr và ban giây); chuyn h so dn Lanh dao  Van phông 
UBND tinh phân cOng xà I 

Van thu Si '/2 ngày lam ViêC 

Busc 5 Phân cOng phông chuyên mon (Phông Ni chInh) thi 1 h so Lanh dao  Van phông UBND tinh Y2 ngày lam vic 

Buó'c 6 Phông chuyên mon kim tra, xii I h6 so, 1p Phiu trInh xCr I 
cong vic; trInh Lânh dio Van phông UBND tinh, Lãnh dao 
UBND tinh cho kiên 

Phông Nôi chInh V2 ngày lam ViC 
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Buàc 7 - Kim ira h sci, lçç' trjnh lArih dao UBND tinh xem xét Lãnh dao VAn phông UBND tinh V2 ngày lam viêc 

Btrâc 8 Kim tra và k duyt vAn bàn LAnh dao UBND tinh /2 ngày lam vic 

Buàc 9 Lam thu tiic phát hành vAn bàn, chuyn k& qua h s thu ti1c 

hãnh chInh cho Sâ 'hr pháp 
VAn thu VAn phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buâc 10 Chuyén Kt qua tr Sâ Ttr pháp dn Trung tAm phic vu hành 
chmnh cOng tinh 

Buu din /2 ngày lam vic 

Buâc 11 - Xác nhân trén Cng djch v11 cong trirc tuyn; 

- Trâ k& qua giãi quyt TTHC cho cá niiãn 

Cong chirc cüa Sâ Ttx pháp duçrc cü 
tiepnhanhOsortaiTrung tam phic 

Tong thôi gian giãi quyt 05 ngày lam vic 
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2. Thu ttjc: Min nhim báo cáo viên pháp luât cp tinh 

- Thyi hn giài quy&: 05 ngày lam vic, k ttr ngày nhn dü ho so theo quy dinh 

-QuytrInhnib: 

Thu tr 
cong vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu ly cong vic Thôi gian thu'c 
hiên 

Buàc I - Kim tra, huàng dan, tiêp nhn h so, gii phiu hçn trã cho 
cá nhân 

- Quet (scan) h so vâ chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trirc tuyên và ho so giây cho Phông Phô biên giáo dic pháp 
luât cüa S& Tu pháp xCr 15' ho so 

Cong chiirc cüa Sâ Ttx pháp thrçrc cü 
tiêp nhn ho so ti Trung tam phiic 
vi hành chInh Cong tinh 

'/2 ngãy lam viêc 

Bi.râc 2 - Nhn ho so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir 15' h so và dr thâo két qua giãi 
quyêt. 

- Xác nhn dr thão kt qua giãi quy& truàc khi trInh Lnh 
do Si Tu pháp k5' van ban trInh UBND tinh phê duyt kêt 
qua 

Phông Ph bin giáo duc pháp lut V2 ngày lam vic 

Buoc 3 Lãnh do Sc Tu pháp /2 ngày lain vic K5' van ban trinh UBND tinh phê duyt kêt qua TFHC 

Buâc 4 Vào s6 van ban, dóng du, chuyn h so trInh IJBND tinh 
(ban din tCr va ban giay); chuyên ho so den LAnh do Van 
phông UBND tinh phân cong xir 15' 

Van thu S& 'A ngày lam vic 

Buâc 5 Phãn Cong phong chuyên mon (Phông Ni chIth) thii 15' h so Lânh do Van phông UBND tinh V2 ngày lam viêc 

Brnc 6 Phông chuyên mon kim tra, xir 15' h so, 1p Phiu trInh xü 
15' cong vic; trInh Lãnh do Van phông UBND tinh, Länh 

Phông Ni chInh 
- 

V2 ngày lam vic 
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dao UBND tinh cho kin 

Buâc 7 Kim tra hO so, k trInh lath do UBND tinh xem xét Lh dao Van phông UBND tinh Y2 ngày lam vic 

Buàc 8 Kiém tra va k) duyt van ban Länh do UBND tinh /2 ngày lam vic 

Bu(c 9 Lam thñ tic pbát hành van bàn, chuyên k& qua h so thu tiic 
hãnh chmnh cho Sà Tu pháp 

Van thu Van phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Bixàc 10 Chuyên Két qua tr S Tu pháp den Trung tam phiic vi hành 
chmnh cOng tinh 

Buu din V2 ngày lam vic 

Buâc 11 - Xác nhn trên Cng djch vi Cong trirc tuyên; 

- Trà k& qua giài quyt TFHC cho Ca nhân. 

COng chirc cüa So Tu pháp duçic Cu 
tiêp nh.n ho so ti Trung tam phiic 
vi,i hành chInh cOng tinh 

Ting thôi gian giãi quyt 05 ngày lam vic 
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Ill. LiNH VIJ'C CONG CH(YNG 

1. Thu tyc: Hqp nhãt Van phông cong chIrng 

- Thai htn giãi quyt: Trong thai hn 35 ngày lam vic kê ttr ngày nhân ho so hcip 1, trong do t?i  S Tir pháp: 20 ngãy, tai UBND 
tinh PhU Yen 5 ngày. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tij 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhirn xu I cong vic Thôi gian thyc hiên 

Buâc I 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gri phiu hn trá 
cho t chrc; 

- Quét (scan) h so và chuyen h so trên Cng dich vu 
cong trrc tuyn vã ho so giây cho Phông Hành chInh và 
B trcl tt.r pháp cüa Sâ Tu pháp xü I h so. 

Cong chüc cüa S& Ti.r pháp duçic cCr tip 
nhn h so t?i  Trung tam Phic vy hành 
chInh. cong tinh 

V2 ngày lam viêc 

BuOc 2 
- Nhn h so và giài quyt; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so, dii thào van bàn lay 
kin Hi cong chirng viên tinh 

Chuyên viCn Phông Hành chInh va B tn 
pháp 

04 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm dinh, xem xét h so, xác nhn du thào van bàn ly 
2 kin I-Ii cOng chrng viên tinh tnrâc khi trInh Lãnh dao 
Sâ k phê duyt 

Lãnh dao  Phông Hành chInh và Bô trçl tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

BuOc 4 K van bàn lAy ' kin Hi cong chüng viên tinh Länh dao  S Tu pháp ¼ ngày lam viêc 

Bi.râc 5 
Vào s van bàn, dOng dâu, chuyn van bàn giay dn Hi 
COng chirng viên tinh 

VAn thu S& ¼ ngày lam viêc 

Bi.râc 6 Hi cong chrng viên tinh có kin Hi cong ch'rng viên tinh 07 ngày lam viêc 

Buàc 7 Xtr l h so và dir thào kêt qua giãi quyêt 
Chuyên viCn Phông Hãnh chmnh và B trçi 
ttx pháp 

03 ngày lam viêc 
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Buàc 8 
Xác nhn du thào kt qua giâi quyêt truàc khi trInh Länh 
dao Sâ k phé duyt kêt qua 

Lânh do Phông Hành chInh và B trçv 
pháp 

01 ngày lam viêc 

Buâc 9 K van bàn trinh UBDN tinh phê duyt k& qua 1THC Lãnh dao Sà Ti.r pháp 1/2  ngày lam viéc 

Buâc 10 
Vào s6 van bàn, dong du, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tü và bàn giay) 

Van thu Si V2 ngày lam viêc 

BuOc 11 
Kim tra, tiêp nhn ho so, giri phiêu hçn trã cho S, Tu 
phap; chuy&i h so dn Lãnh dao  VAn phông UBND tinli 
phân cOng xcr l 

Cong chüc ti Bô phn tiêp nh.n ho so 
VAn phông UBND tinh V2 ngày lam viêc 

Bi.thc 12 
Phân cong phông chuyên mon (Phông Ni chinh) th 1 
ho so 

LAnh dao VAn phOng UBND tinh 01 ngày lam vic 

Btràc 13 

Phông chuyên mon kiêmtra, xr 1 h so, 1p Phiu trInh 
xr i Cong vic; 1y kiên các don vj lien quan (nu co); 
trinh Lãñh do VAn phông UBND tinh, LAnh dao  UBND 
tinh cho kiên 

Phàng NOi chInh 09 ngày lam vic 

Buàc 14 Kim tra ho so, trmnh LAnh dao  UBND tinh xem xét LAnh dao  VAn phông UBND tinh 02 ngày lam vic 

Btrâc 15 Kim tra và k duyt VAn bàn LAnh dao  UBND tinh 01 ngày lam vic 

Bisâc 16 
Lam thu tiic phát hãnh vAn bàn, chuyn kt qua h so thu 
t1c hành chInh cho Sc Tu pháp 

VAn thu VAn phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

Buâc 17 
Chuyn kêt qua dn Trung tarn Phc vii hành chInh cOng 
1h 

Buu din Y2 ngày lam viêc 

B ithc 18 
- Xác nhn trén Cng djch vi,i cOng trrc tuyên; 
- Trà kt qua giài quyêt TTHC cho cá nhân/t ch(rc và thu 
phI, l phi (neu có) 

Cong chüc cüa So Tu pháp duçic cü tip 
nhn ho so ti Trung tam Phic vi1 hành 
chInh cOng tinh 

Tng thèi gian giãi quyt: 35 ngày lam vic 
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2. Thu tic: Sap nhp Van phông cong chu'ng 

- Thôi hin giài quyt: Trong thyi hn 35 ngày lam vic kê tir ngày nhn ho so hp I, trong do tai  Sâ Tu pháp: 20 ngày, ti UBND 
tinh Phi Yen 15 ngày. 

- Quy trInh ni b: 

Thu hr 
cOng 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xü 1 cong vic ThOi gian thrc hiên 

Bmrc I 

- Kirn tra, hróng din, tiêp nhn h so, gCri phiu hçn trã 
cho to ch(rc; 

- Quet (scan) h so và chuyn ho so trên Cong djch v 
cong trirc tuyen và h so giây cho PhOng Hành chInh và 
Bô trçl tu pháp cüa Sâ Tix pháp xir l h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tr pháp ducc cir tip 
nhn h so tii Trung tam Phiic vu hành 
chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Biiâc 2 

- Nhan h so và giái quyêt; 

- Xern xét, thâm tra, xCr 1 h so, dir thào van bàn ly 
kin Hi cong chrng viên tinh 

Chuyên viên Phông Hành chInh và Bô trg 
pháp 

04 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét h so, xác nhn dir tháo van bàn lAy 

kin Hi cong chirng viên tinh truàc khi trmnh Länh dao 
S& k phê duyt 

Lãnh do Phông I-Iành chInh Va 13ô trçl tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

Birâc 4 K van bàn lay kiên I-Ii cOng chüng viên tinh Lãnh do Sâ Tu pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc 
Vào s van bàn, dóng dAu, chuyn van bàn giAy dn Hi 
cOng chüng viên tinh 

Van thu Sâ ¼ ngày lam vic 

Buâc 6 Hi cong chüng viên tinh có kin Hi cong chirng viên tinh 07 ngày lam vic 

Buóc 7 Xü l h so và du tháo kêt qua giãi quyêt 
Chuyên viên Phông Hành chinh và B trçl 

pháp 
03 ngày lam viêc 



Buâc 8 
Xác nhn dr tháo kêt qua giâi quyêt tnrâc khi trmnh LAnh 
dao S?i k phé duyt kêt qua 

LAnh do Phông Hành chInh Va B tro tir 
pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 9 K van ban trmnh UBDN tinh phê duyt k& qua TTHC Lath dao  Sâ Tu pháp '/ ngày lam vic 

Buâc 10 
Vào s vAn bàn, dOng du, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tir và bàn giay) 

VAn thu S& /z ngày lam vic 

Buâc 11 
Kim tra, tiêp nhn h so, gri phiu hçn trA cho Sà Tu 
pháp; chuyn h so dn LAnh do VAn phông UBND tinh 
phân cong xir 1 

Cong chirc ti B ph.n tiêp nhn ho so 
van phông UBND tinh 

1/2 ngày lam vic 

Bi.ràc 12 
Phân cong phèng chuyên mon (Phong Ni chInh) thii 1 
h 

Lành dao  VAn phông UBND tinli 01 ngày lam vic 

Bucc 13 

Phông chuyên mon kim tra, xCr 1?  h so, 1p Phiu trinh 
xà 1 cong vic; 1y kiên các don vj lien quan (n&i có); 
trInh LAnh dao  van phong UBND tinh, LAnh do UBND 
tinh cho kiên 

PhOng Nôi chInh 09 ngãy lam vic 

Brnc 14 Kim tra ho so, trinh LAnh dao UBND tinh xem xét LAth do VAn phông UBND tinh 02 ngày lam vic 

Buâc 15 Ki&m tra và k duyt van bàn LAth dao  UBNI) tinh 01 ngày lam vic 

Buàc 16 
Lam thu tiic phát hãnh van bàn, chuyn két qua h so thu 
t%lc hành chmnh cho S& Tu pháp VAn thu VAn phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

Buàc 17 
Chuyn kt qua dn Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

Buu diên V2 ngày làni vitc 

Bithc 18 
- Xác nhn trén C&ig djch cong trrc tuyên; 

- Trá két qua giãi quyét TFHC cho cá nhan/t6 chCrc và thu 
phi, 1 phi (nêu có) 

Cong chCrc cUa Sâ 1'u pháp duçic cfi tip 
nhn h so ti Trung tam Phiic vii hành 
chInh cOng tinh 

T6ng thOi gian giãi quyt: 35 ngay lam vic 
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3. Thu tuc: Chuyn nhuçrng Van phông công chfrng 

- Thii hn giãi quy&: Trong th?yi hn 35 ngày lam vic k tr ngày nhn h so hçp 1, trong do tai  Si Tu pháp: 20 ngày, ti UBND 
tinh Phü Yn 15 ngày. 

- Quy trinh ni bO: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiein xii' l' cong vic Thô'i gian thiyc hin 

Biróc 1 

- Kim ira, huâng dan, tip nhn h so, gfri phiu hen trâ 
cho t6 chirc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so hen C6ng djch vu 
cOng trrc tuyn và M so giây cho Phông Hành chInh và 
BO trq tu pháp cüa S Tu pháp xr 1 h so. 

COng chCrc cüa S?i Tu pháp duçic cir tip 
nhn M so ti Trung tam Phiic vii hãnh 
chInh Cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhn h so và giái quyt; 
- Xem xét, thm tra, xfr lb" h so, dij tháo van bàn lAy 
kin Hi cOng ch(mg viên tinh 

* 
Chuyên viên PhOng Hành chInh va Bô 

pháp 
04 ngày lam viêc 

Bithc 3 
Thni djnh, xem xét h so, xác nhn dr tháo vAn bàn lAy 

kin Hi cong churng viên tinh truâc khi trinh LAnh dao 
Si k phé duyt 

LAnh do PhOng HAnh chInh và Bô trçi tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

Burc 4 K vAn bàn lAy kin H)i cong ch(rng viên tinh LAnh do Sâ Ttr pháp ¼ ngày lam vic 

Brnc 5 
Vào s6 vAn bàn, dong dAu, chuyn vAn bàn giAy dn Hi 
cOng chüng vién tinh VAn thu Si ¼ ngày lam vic 

Buâc 6 Hi cong chirng viên tinh cO kin HOi cong chrng viên tinh 07 ngày lam vic 

Buâc 7 Xr l h so và dir thão kt qua giài quyt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trcl 
ttr pháp 

03 ngày lam vic 

Buóc 8 Xác nhãn dr thão k& qua giãi quy& truâc khi trInh LAnh LAnh dao  PhOng Hành chInh và B trçi tu 01 ngày lam vic 
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do S k$' phê duyt k& qua pháp 

Btrâc 9 Lãnh do So Tir pháp Y2 ngày lam vic K van ban trInh UBDN tinh phê duyt kEt qua TTHC 

Buoc 10 
Vào s van bàn, dóng diu, chuyn h SO trinh UBND trnh 
(bàn din tü và bàn giây) 

VAn thu SO Y2 ngày lam vic 

BuOc 11 
Kim tra, tip nhn h so, gri phiu hçn trâ cho SO Tu 
pháp; chuyn h so dn LAnh dao  Van phông UBND trnh 
phãn cong xCr 1? 

Cong chüc ti B phn tiêp nhn ho so 
van phông UBND tinh 

/'2 ngày lam vic 

BuOc12 
Phãn cong phông chuyên mOn (Phông NOi  chInh) thu 1 
ho so 

L d van phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

B!thc 13 

Phông chuyên mon kim tra, xcr l h so, 1p Phiu trInh 
xir l cOng vic; lay kin các don vj lien quan (nu co); 

trInh LAnh do VAn phông UBND tinh, LAnh dao  UBND 
tinh cho kiên 

Phông Ni chInh 09 ngày lam vic 

BuOc 14 Kim tra h so, trInh LAth do UBND tinh xem xét LAth c10 VAn phong UBND tinh 02 ngày lam vic 

BuOc 15 Kim tra và k duyt vAn bàn LAnh dao  UBND tinh 01 ngày lam vic 

Buoc 16 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kt qua h so thu 
tic hành chInh cho SO Tu pháp 

Van thu Van phóng UBND tinh 01 ngày lam vic 

BuOc17 
Chuy&i k& qua dn Trung tam Phic vi hành chInh cong Buu diên V2 ngày lam vic 

BuOc 18 
- Xác nhn trên C6ng djch vi cong trrc tuyên; 

- Trã kt qua giài quy& TTHC cho cá nhân/t chOc và thu 
phi, lé phi (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duqc CO tip 
nhn h so ti Trung tAm Phiic vi hành 
chInh cOng tinh 

Tang thôi gian giãi quyêt: 35 ngày lam vic 
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4. Thu tiic: Chuyn di Van phông cong chIrng do môt cOng chirng viên thành Ip 

- Thii h?n  giâi quyt: 14 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h6 so hccp l, trong dO ti S& Tu pháp tinh Phü Yen 7 ngày, t?i  UBND 
tinh PhU Yen: 7 ngày. 

- Quy trInh ni bO: 

ThIr tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü L cOng vic Thôi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gui phiu hen  trâ 
cho t6 chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch 
cOng tr1rc tuyên và h so giây cho PhOng Hành chmnh và 
B6 tro Ur pháp cüa Sâ Tu pháp xi l h so. 

Cong chc cüa S& Tu pháp duqc cü tip 
nhn h so tai Trung tam Phiic vi hành 
chmnh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

l3uâc 2 
- Nhn h so va giãi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xfr 1 h so và clir thào kt qua giài 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và Bô trç 
tu pháp 

04 ngãy lam vic 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thão két qua giãi quyt 
truoc khi trInh Lânh dao Sà k phê duyt kêt qua 

Länh do PhOng Hành chInh và Bô trçl tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buàc 4 K van bàn trInh UBDN tinh phê duyt kt qua TTHC Lãnh dao S Tix pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc5 
Vào s van bàn, dOng dAu, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tCr và bàn giay) Van thu Sâ ¼ ngày lam vic 

Buâc 6 
Kim tra, tip nhn h so, gui phiu hen trà cho Sâ Tu 
pháp; chuyn h so dn Lânh dao  Van phOng UBND tinh 
phân cong 

Cong chcrc ti B phn tiêp nhn ho so 
Van phOng UBND tinh 

'/'2 ngày lam vc 
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Bwic7 
Phân cong phông chuyên mon Phông Ni chInh) th 1 
ho so 

LAnh do Van phông UBND tinh Yz ngày lam vic 

Buàc 8 

Phông chuyên mOn kim tra, xü l h so, 1p Phiu trInh 
xr 1 cong vic; ly kin các don vj lien quan (nu có); 
trInh Lành dao  Van phông UBND tinh, Lânh dao  UBND 
tinh cho kin 

Phông Nôi chInh 04 ngày lam vic 

Brâc 9 Kim tra h so, trInh Lânh dao  UBND tinh xem xét Lath dao  Van phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buâc 10 Kim tra và k duyt vAn ban Länh do UBND tinh V2 ngày lam vic 

Brncc11 
Lam thu tiic phát hành van bAn, chuyn kt qua h so thu 
tic hanh chmnh cho Si Tu pháp 

Van thr Van phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buàc 12 
Chuyn k& qua dn Trung tam Phiic vi hành chInh cong Buu diên /2 ngày lam vic 

Buâc 13 
- Xác nhn trén Cng djch vi cOng trrc tuyên; 

- Trã kt quàgiãi quy& TTHC cho Ca nhânIt chirc và thu 
phI, lé phI (neu co) 

Cong chcrc cüa Sâ Tu pháp duçic cü tip 
nhn h so ti Trung tam Phuc vii hãnh 
chInh cOng tinh 

Tng thôi gian giãi quyt: 14 ngày lam vic 

36 



5. Thu tc: Thãnh 1p Hi cong chung viên 

- Th&i hn giài quyt: 45 ngày lam vic, k tr ngây nhn dü h so hçip l, trong do tai  Sâ Tu pháp tinh Phü Yen 30 ngày lam vic, 
tai UBND tinh Phü Yen: 15 ngày lam vic. 

- Quy trmnh ni bO: 

Thñ' fir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Tnich nIiini xü 1 cOng vic ThO'i gian thrc hin 

BuOc I 

- Kim tra, hucng dan, tip nhn h so, gui phiu hen trá 
cho Ban 4n dng thành 1p HOi  cong chüng viên; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi 
cOng tnrc tuyên và h so giay cho PhOng Hành chmnh va 
Bô trç tu pháp cüa SO Tu pháp xii 1 h so. 

Cong chCrc cüa So Tu pháp duçic cfr tip 
nhn h so ti Thing tam Ph%lc vii hành 
chInh cOng tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 

- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xii 1 h so và dii thâo k& qua giãi 

quyêt 

Chuyên viên Phông I-Iành chInh và Bô 
tu pháp 06 ngày lam vic 

BuO'c 
ThAm dinh, xem xét, xác nhn du thâo kt qua giài quy& 
truOc khi tr'mh LAnh dao  SO k phê duyt kêt qua SO Tu pháp phi hçp vài SO Ni vi 23 ngây lam vic 

BuOc 4 } van bàn trInh UBDN tinh phê duyt kt qua TTHC Lânh do SO Tu pháp ¼ ngày lam vic 

BuO'c5 Vào s van bàn, dóng diu, chuyn h so trinh UBND tinh 
(ban din tii và bàn giây) Van thu SO ¼ ngày lam viêc 

BuOc 6 
Kim tra, tip nhn h so, gui phiu hen  trã cho SO Tu 
phap; chuyn h so dn Lânh dao  Van phOng UBND tinh 
phân cong xii 1 

Cong chcrc ti B phn tiêp nhn hO so 
Van phOng UBND tinh 

y2 ngày lam vic 
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Buoc 7 
Phân cong phông chuyén mon Phông N)i chInh) thii 1' 
ho so 

Lânh do Van phông UBND tinh '/2 ngày lAm vic 

Buâc 8 

Phông chuyên mon kim tra, xü l h so, 1p  Phiu trInh 
xr i cong vic; iAy kin các don vj lien quan (nu có); 
trInh Lãnh do Van phông UBND tinh, Lãnh do UBND 
tinh cho kin 

Phông Ni chInh 11 ngày lam viic 

Buâc 9 Kim tra h so, trinh Lãnh do UBND tinh xem xét Lanh clao Van phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

13iiàc 10 Kim tra và k3 duyt van ban LAnh do UBND tinh 01 ngAy lAm viêc 

Buâcll 
LAm thu tic phát hành vAn ban, chuyn kt quA h so thu 
tuc hanh chInh cho Sr Tu phAp 

Van thu VAn phông UBND tinh 1/2 ngAy lAm viéc 

Buàc12 
Cbuy&i k& qua dn Trung tam Phiic vi hành chInh cong Buu diên Y2 ngAy lam vic 

!3irâc 13 

- XAc nhn trên C6ng djch vI cOng truc tuyên; 

- TrA kt quA giAi quy& TFHC cho cá thânJt6 chüc vA thu 
phi, l phI (neu co) 

Cong chüc cüa Sà Tu pháp duçic Cu tip 
nhn h so ti Trung tam Phiic hAnh 
chInh cOng tinh 

Tng thai gian giAi quyêt: 45 ngAy lAm viêc 
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6. Thu tiic: Thành Ip  Van phông cong chüng 

- Than hin giãi quyt: Trong thi h?n  20 ngay làni vic, k tr ngày nhin dü ho so hp lô 

- Quy trInh ni bO 

Thu tr 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu Jy cong vic Thôi gian thrc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, huông dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trá 
cho cá nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn M so trên Cng djch vi 
cOng trirc tuyn và h so giy cho Phông Hành chmnh va 
BO trçi tu pháp cüa Sâ Tu pháp xi 1 h so. 

COng chiic cüa S?i Tu pháp duçic ci'r tip 
nhn h so ti Trung tam Phiic v hânh 
chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhn h so và giâi quy&; 

- Xem xét, thm tra, xcr 1 h so và dir thâo kt qua giãi 
quyêt 

Chuyên viên PhOng 1-Iành chInh Va B tro 
tu pháp 02 ngày lam vic 

Buàc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thão kt qua giài quyet 
tnràc khi trinh Lãnh (lao S k phé duyt két qua 

T thm dinh h so, S& 'l'u pháp 09 ngây lam vic 

Buàc 4 K van bàn trinh UBDN tinh phê duyt k& qua TTHC Lanh (lao S& Tir pháp V2 ngày lam vic 

Buâc 5 
Vào s6 van bàn, (long dAu, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tCr và bàn giây) Van thu Sâ V2 ngày lam vic 

Buâc 6 
Kim tra, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho Sci Tu 
pháp; chuyn h sodn Lanh (lao VAn phOng UBND tinh 
phãn cOng xCr 1' 

COng chüc tai  Bô phn tiêp nhn ho so 
VAn phông UBND tinh 'A ngày lam vic 

Buóc 7 Phân cong phOng chuyên mon (PhOng Ni chInh) thi i LAnh (lao VAn phOng UBND tinh V2 ngày lam vic 
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h sa 

Btthc 8 

Phông chuyên mon kim tra, x1r 1 h sy, 1p Phiu trinh 
xr 1 cong vic; lay kin các ctorn vj lien quan (nu co); 
trinh Lãnh do Van phông UBND tinh, LAnh do UBND 
tinh cho kin 

Phông NOi  chInh 03 ngày lam vic 

Biràc 9 Kim tra h sci, trInh Länh dao  UBND tinh xem xét Lath dao  VAn phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

Bi.r& 10 Kim tra và k duyt vAn bàn Lãnh do UBND tinh 01 ngày lam viêc 

Buócll 
Lam thu tic phát hãnh vAn bàn, chuyn kt qua h so thu 
ti1c hanh chinh cho Si Tu pháp 

Vtn tim Van phông UBNI) tinh 01 ngày lam vic 

Buàc 12 
Chuyên kêt qua dn Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
. 

trnh 
Buu diên V2 ngày lam vic 

BuOc 13 

- Xác nhn trên Cng djch V1 Cong trirc tuyên; Cong chIrc cüa So Tu pháp duqc cü tip 
nhn h so ti Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh 

- Trá kt qua giâi quy& TTHC cho Ca nhãn/t6 chCrc và thu 
phI, l phi (nêu cO) 

Tong thôi gian giãi quyt: 20 ngày lam vic 
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7. Thu t,ic: Thu h6i Quyt dlnh  cho phép thành 1p Van phông cong chirng 

- Thi hn giái quyt: Không quy djnh 

- Quy trInh ni b: 

Thfrttr 
cong 
vic 

NOi (lung cOng vic Trách nhiin xr I5 cong vic Thi gian thrc liin 

Buàc 1 Kim tra, rà soát, Ip h so và dr thão kt qua giãi quyt Chuyén viên Phông Hành chinh và B6 trçi 
tu pháp 

Buàc2 Thm djnh, xem xét, xác nhn di,r thâo k& qua giãi quyt 
tnioc khi trmnh Lânh dao  S?i k phé duyt kêt qua 

Lânh dao  Phông Hành chInh và B trcr tu 
pháp Sà Ti.r pháp 

Buàc 3 K van bàn trInh UBDN tinh phê duyt kt qua TTHC Lanh do Si Tu pháp 

Buàc 4 
Vào s van bàn, dóng dAu, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tCr và bàn giy) VãnthuSr 

Buàc 5 
Kim tra, tip nhân h so, gcri phiu hen trâ cho S Tu 
pháp; chuyn h so dn Lãnh do Van phông UBND tin1 
phãn cong xr 1 

Cong chüc t.i BO phn tiêp nh.n ho so 
VAn phông UBND tinh 

Buàc6 
Phân cOng phông chuyên mon (Phong Ni chInh) thiiI 

,. 
ho so Lãnh dao  Van pbông UBND tinh 

Buoc 7 

Phông chuyên mon kim tra, xü 1 h so, 1p Phiu trInh 
xü 1 cong vic; lAy kin các don vj lien quan (nu co); 
trInh Lãnh dto Van phông UBND tinh, LAnh dao  UBND 
tinh cho kiên 

Phông Ni chInh 

Buâc 8 Kim tra h so, trInh LAnh do UBND tinh xem xét Lành dao  VAn phông UBND tinh 
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Buâc 9 Kim tra và k duyt vn ban Lânh dao  UBND tinh 

BuaclO 
Lam thu tt1c phát hành van ban, chuyn két qua h sa thu 
tic hanh chmnh cho S?x Tu pháp 

Van thu Van phông UBND tinh 

Buàc 11 Chuyn k& qua dn Van phOng cong chirng VAn thu Sâ Tu pháp 

Tng thoi gian giãi quyt: KhOng quy djnh 
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iv. UNH VI)C GIAM DIM! TU PHAP 

1. Thu tic: B nhim giám djnh viên tir pháp 

- Th?yi hn giái quyt: Trong th?ñ h?n  20 ngày, k tr ngày then  duqc h so hcp 1 Chi.i tjch Uy ban nhân dan cp tinh quyt ctjnh 
bô nhim giám djnh viên tu pháp. 

- QUy trmnh ni b: 

Thá ty' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhini xii 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Buàcl Kim tra, huâng dan, tip nhn h so cña cá nhãn 
thao két qua giãi quyêt 

Cong chirc cüa co quan chuyên mon cüa 
UBND tinh quãn 1 linh vic giám ctjnh tix 
pháp duçTc cü tip nhn h6 so 

Không quy djnh 

I3uóc 2 Xem xét, thm tra, xác nhn du thão k& qua giái quyt Lânh dao  phông chuyên mon thuc co 
quan chuyên mOn cüa UBND tinh Khong quy djnh 

I3râc 3 K phé duyt két qua Lath do cci quan chuyên mon cüa TJBNI) 
tinh Không quy djnh 

Buàc4 Vào s van ban, dóng du, chuyn h so dn Phông Hành 
chrnh va Bô trçi tu pháp, S& Tu pháp Van thu Co quan chuyên mOn Không quy djnh 

Buàc 
- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xü i h so và diz thão k& qua giãi 
quyêt 

Chuyên viên Phong Hành chInh và Bô trq 
pháp IUiOng quy djnh 

Birc,c6 Thm djnh, xem xét, xác nhn dir tháo kt qua giãi quyt 
tri,roc khi trinh Lãnh do Sâ k phê duyt kêt qua 

Lânh dao  Phông Hành chInh vâ B trcl tu 
pháp Khong quy djnh 
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Btrâc 7 K phé duyt k& qua d chuyn dn ca quan chuyên mon LAnh dao  S Tu pháp Không quy djnh 

Buàc 8 
Vào s vAn bàn, dóng du, chuyn h sa dn ca quan 
chuyên mon 

VAn thu Sâ Tu pháp Không quy dnh 

Btràc 9 K vAn bàn trmnh UBND tinh phê duyt k& qua TTHC LAnh do ca quan chuyên mOn Không quy djnh 

Buic 10 
Vào s6 vAn bAn, dóng dAu, chuyn h sa trInh UBND tinh 

. . 
(ban din tr và bàn giây) 

VAn thu ca quail chuyên mon Không quy djnh 

Buâc 11 
Kim tra, tip nhn h sa, gui phiu hçn trã cho ca quan 
chuyên mOn; chuyn h s den LAnh dao  VAn phông 
UBND tinh phãn Cong xi.'i 1 

Cong chüc ti BO phn tiêp nhn ho sa 
VAn phong UBND tinh 

01 ngây lam vic 

Bithc 12 
Phân Cong phông chuyên mon (Phông NOi  chInh) thii 1 

x ho sa 
LAnh do VAn pliOng UBND tinh 01 ngày lam vic 

Buàc13 

Phông chuyên mOn kim tra, xir 1 h sci, 1p Phiu trinh 
xtr 1 cOng vic; 1y kin các dan vj lien quan (nu co); 
trinh LAth dao  VAn phông UBND tinh, LAnh dao  UBND 
tinh cho kin 

Phông Ni chInh 15 ngày lam vic 

Btrâc 14 Kim tra h sa, trInh LAnh do UBND tinh xem xét LAth do VAn phông UBND huh 01 ngày lam vic 

BIIàC 15 Kim tra và k duyt vAn bàn LAnh dao UBND tinh 01 ngày lam vic 

Buâc16 
Lam thu tuc phát hành vAn bàn, chuyn kt qua h s thi'i 
ti1c hanh chInh cho ca quan chuyên mOn 

VAn thu VAn phông UBND tinh 01 ngày lam vic 

Tng thôi gian giãi quyêt: 20 ngày lam vic 
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2. Thu tiic: Mien nhim giám djnh viên tu pháp 

- Th&i hn giái quyét: Trong thii han 10 ngày, k tCr ngày nhn duc h sa hqp 1, Chü tjch Uy ban nhân dan cp tinh xem xét, 
quyt djnh min nhim giám djnh viên tu pháp. 

- Quy trinh ni b: 

ThIr ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhini xü I' cong vic Thôi gian tIitic hin 

Buàc 1 
Kim tra, huâng dan, tip nhn h sci cüa Ca nhãn và du 
thão ket qua giãi quyêt 

Cong chüc cüa ca quan chuyên mon cüa 
UBND tinh quãn I linh vic giám djnh tu 
pháp duc Cu tip nhn M 

Không quy djnh 

Buàc 2 Xem xét, thm tra, xác thin  dir thâo kt qua giãi quyt 
Lânh do phông chuyên mon thuOc Ca 
quan chuyên mon cüa UBND tinh Không quy djnh 

Birâc 3 K phê duyt kt qua LAnh dao  ca quan chuyên mOn ciia UBND 
tinh KhOng quy djnh 

Birâc 4 
Vào s6 vn ban, dóng dAu, chuyn h sa dn Phông Hành 
chmn và B6 trq tix pháp, Sâ Tu pháp Van thu ca quan chuyên mon Không quy dnh 

Buâc 5 

- Nhn h sci và giãi quyt; 

- Xem xét, thAm tra, xü 1 h sa và dr tháo kt qua giái 
quyêt 

Chuyên viên PhOng 1-Iành chInh và Bô tm 
piiáp Không quy djnh 

Buâc6 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dii tháo két qua giãi quyt 
tnrac khi trmnh LAnh dto Si k9 phê duyt kêt qua 

Länh clao Phông Hãnh chInh va B tiv tu 
pháp 

Không quy dnh 

Buóc 7 K phê duyt két qua d chuyn dn Ca quan chuyên mon Lãnh dao  Si Tu pháp Khong quy djnh 
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Bucic 8 Vào s van bàn, dóng du, chuyn h si dn cci quan 
... ,. 

chuyen mon 
Van thu Sr Tu pháp KhOng quy ctjnh 

Bisâc 9 K vAn ban trinh UBND tinh phê duyt kêt quA TTHC LAnh dao cci quan chuyên mon Không quy djnh 

Buàc 10 
VAo s van bAn, dóng dAu, chuyn h sa trInh UBND tinh 
(bAn din ti'r vA bàn giAy) 

Van tlnr co quan chuyên mon Khong quy djnh 

Buàc 11 
Kim tra, tip nhn h so, gri phiu hçn trA cho co quan 
chuyên môn; chuyn h so den LAnh do VAn phong 
UBND tinh phân cong xii 1 

Cong chi:'rc ti BO phân tiêp nhn h so 
Van phàng UBND tinh 

'i2 ngày lam vic 

Buàc 12 
Phãn cOng phong chuyên mOn (Phông NOi  chInh) thu 1 
ho so 

LAnh do Van phông UBND tinh 01 ngAy lAm vic 

Buàc 13 

Phông chuyên mOn kimtra, xCr l h so, lap Phiu trInh 
xir i cOng vic; lay kiên các don vi lien quan (nu co); 

trinh Lânh do van phông UBND tinh, LAnh do UBND 
tirih cho ' kin 

Phông Ni chInh 06 ngày lam vic 

Buâc 14 Kim tra h so, trInh LAnh dto UBND tinh xem xét LAnh dao VAn phông UBND tinh 01 ngAy lam vic 

Buâc 15 Kim tra vA k duyt van bàn LAnh do UBND tinh 01 ngAy lAm vic 

Btrnc 16 
LAm thu titc phát hAnh vAn bAn, chuyn k& quA h so thu 
tiic hành chInh cho co quan chuyên mon 

VAn thu VAn phông UBND tinh V2 ngAy lAm vic 

Tang thôi gian giAl quyt: 10 ngày lam vic 
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3. Thu tiic: Cp phép thành 1p van phông giám dlnh  tir pháp 

- Thyi hn giãi quyêt: Trong thii h?n  45 ngày. Trong do, ti S& Tu pháp: 30 ngây, Uy ban nhân dan cp tinh: 15 ngày. 

- Quy trmnh nOi  b: 

Thfrti,r 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhirn xii' I cOng vic Thôi gian thrc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gi phiu hçn trá 
cho t6 chirc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch pj 
cong tr%rc tuyên và h so giây cho PhOng Hành chInh và 
Bô trq ti' pháp cüa Sr Tu pháp xi 1y h so. 

Cong ch(rc cüa S& Ttr pháp duçc cr tip 
flhn h so ti Trung tam Phc viii hành 
chinh cong tinh 

'/ ngày 

BuOc 2 

- Nhn h so và giâi quyt; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1 ho so và dr thão van bàn Iy 
kin cüa Co quan chuyên mon quãn 1 lrnh vrc giám (tjnh 
tu pháp 

Chuyén viên PhOng Hành chInh và B tr 
06 igâ' 

Buàc 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr tháo tnrâc khi trInh 
LAnh c10 si iç)  

Lãnh dao  Phông Hành chinh và B trci tir 
pháp 03 ngày 

Buâc 4 K vAn bàn lAy kin cüa cci quan chuyên mon Lãnh do Sv Tu pháp 01 ngày 

Buâc 5 
Vào s6 vAn bàn, dóng dAu, chuyn h so dn phOng 
chuyén mon thuc co quan chuyên mOn quán 1 linh vrc 
giám djnb tu pháp 

Van thu Sâ V2 ngày 

Buàc 6 - Nhn h so và giái quyt; 

- Xem xét, thAm tra, xr 1" h so và dir thào két qua giãi 

Chuyén vién Phông chuyên mon thuc Co 
quan chuyên mon cüa UBND tinh 06 ngày 
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quyêt 

Birâc 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr tháo két qua giãi quyt 
tnrâc khi trInh Lãnh do c quan k phé duyt kêt qua 

Lânh do Phông chuyên mon thuc ccv 
quan chuyên mon cüa UBND tinh 

03 ngày 

Buàc 8 K phê duyt k& qua d chuyn dn S Tu pháp Lãnh do ca quan chuyên mon 01 ngày 

Buc 9 Vào s vAn bàn, dóng du, chuyn h sa dn Sr Tix pháp Van thu ci quan chuyên mon '/2 ngày 

Buàc 10 

- Nhn h sa và giài quyt; 

- Xem xét, th.m tra, xi'r 1 h s và dtr tháo k& qua giãi 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và Bô try 
pháp 

04 ngãy 

Buàc 11 Xem xét, xác nhn dtr thão kt qua giái quyt LAnh dao Phông 1-Iàn1i chInh và B trcx Ui 
pháp 03 ngày 

Buâc 12 K vAn bàn trInh UBND tinh phê duyt kt qua TTHC LAnh do S& Tu pháp 01 ngày 

Buâc 10 Vào s vAn bAn, dóng dAu, chuyn h SCY trInh UBND tinh 
(bàn din tCr và bàn giay) VAn thu S V2 ngày 

Butc 11 
Kim tra, tip nhn h sci, gri phiu hçn trA cho Ca quan 
chuyên mOn; chuyn h sa den LAnh dto VAn phông 
UBND tinh phan Cong xir 1) 

Cong chrc ti Bô phn tiêp nhn ho s 
VAn phông UBND tinh '/2 ngày 

Buàc 12 
Phân cong phông chuyên mOn (Phông NOi  chmnh) thii 1 
h LAnh do VAn phông UBND tinh 01 ngay 

Buàc 13 

Phông chuyên mon kim tra, xü 1 h sa, 1p  Phiu trInh 
xcr 1 cong vic; lay ' kin các dan vj lien quan (nu có); 
trInh LAnh do VAn phông UBND tinh, LAnh d UBND 
tinh cho kiên 

PhOng NOi  chInh 10 ngày 
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Buâc 14 Kim tra h sa, trinh LAnh do UBND tinh xem xét Lânh ctao Van phông UBND tinh 01 ngày 

Buâc 15 Kim tra vâ k duyt van ban Lanh do UBND tinh 01 ngày 

Buâc 16 
Lam thu t1ic phát hânh van ban, chuyn k& qua h s thu 
tuc hành chInh cho Si Tu pháp 

Van thu Van phông UBND tinh 01 ngày 

Bu&c 17 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn 
Trung tam Phuic vii hành chInh cong tinh 

thu SÔ V2 ngày 

BuOc 18 

- Xác nhn trên Cng djch vui cong trrc tuyên; Cong churc cüa So Tu pháp thrçic cir tip 
nhn h s ti Trung tam Phiic vui hành 
chInh cong tinh 

- Trã k& qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/th chrc và thu 
phI, 1 phi (nêu co) 

Tng thôi gian giãi quyêt: 45 ngày 
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4. Thu tic: Thay di, b?i sung linh virc giám djnh cüa Van phông giám djnh tr pháp 

- Thi hn giãi quyêt: Trong theii han  45 ngày. Trong do, tai  S& Tu pháp: 30 ngây, Uy ban nhãn dan cp tinh: 15 ngày. 

-QuytrInhnibO: 

Thó' ti 
cong 
vic 

1Ni dung cong vic Trách nhiiii xü 1y' cong vic Thô'i gian thçrc Iiin 

Bu(Yc 1 

- Kim Ira, huàng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trà 
cho t6 chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi.' 
cong trrc tuyn và h so giây cho Phong Hành chmnh và 
B trq Ur pháp cüa SO Tu pháp xcr 1 h so. 

Cong chi:'rc cüa So Tii pháp duçic cr tip 
nhn h so tai  Trung tam Phic vi hành 
chInh Cong tinh 

ngày 

BuOc 2 

- Nhn ho so và giài quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 h so và d? thão van ban lAy 
kién cüa co quan chuyên mon quãn 1 linh vrc giam jii  
tix pháp 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và Bô trcl 
ti..r pháp 06 ngày 

BuOc 3 
ThAm djnh, xem xét, xác nhn dir tháo truOc khi trInh 
Lanh dao  SO k) 

Lãnh dao  Phong Hành chInh và B trci tu 
pháp 

03 ngày 

BuOc 4 K van bàn lay kiên cila co quan chuyên mon Lânh do SO Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Vào s van bàn, dOng dAu, chuyM h so dn phOng 
chuyên mon thuOc co quan chuyên mOn quãn 1 lTnh vrc 
giám djnh tu pháp 

Van thu SO V2 ngày 

BuOc 6 
- Nhn h so và giãi quy&; 

- Xem xét, thArn tra, xCr l h so và dr thão kt qua giâi 

Chuyên viên PhOng chuyên mon thuOc co 
quan chuyên mon cüa UBND tinh 

06 ngày 
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quyêt 

Bixâc 7 Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thâo kt qua giái quyt 
truoc khi trinh Lânh dao  co quan k phê duyt k& qua 

Lânh do Phông chuyên mon thuc co 
quan chuyên mon cüa UBND tinh 03 ngày 

Buôc 8 K phé duyt két qua d chuyn dn Si Tu pháp Lãnh do co quan chuyên mon 01 ngày 

Buóc 9 Vào s van bàn, dóng dAu, chuyn h so dn S Tu pháp VAn thu co quan chuyên mon V2 ngày 

Buàc 10 
- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, th.m tra, xir 1 h so và dij tháo kt qua giái 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh va BO trçi 
pháp 04 ngày 

Buâc 11 Xem xét, xác nhn dr thão kt qua giAi quyt LAnh dao  Phông Hành chInh và B6 trçi tu 
pháp 03 ngày 

Buàc 12 K vAn bàn trInh UBND tinh phê duyt k& qua TTHC LAnh d?o  Sr Tu pháp 01 ngày 

Btrâc10 Vào s vAn bAn, dóng du, chuyn h so trInh UBND tinh 
(bàn din tCr và bàn giay) VAn thu Si Vz ngày 

BUÔC 11 
Kim tra, tip nhn h sc, giri phiu hçn trá cho co quan 
chuy en mOn; chuyn ho so den LAnh dao  VAn phông 
UBND tinh phãn cong xü 1 

Cong chirc tti Bô phn tiêp nhn ho so 
VAn phông UBND tinh '/'2 ngày 

Bucc12 Phãn cOng phông chuyên mOn (Phong Ni chInh) thii 1Y 
ho so Lãnh do Van phông UBND tinh 01 ngày 

BuÔC 13 

Phông chuyên mon kim tra, xir 1 h so, Ip Phiu trinh 
xCr 1 cong viêc; lay kin các don vj lien quan (nu cO); 
trmnh LAnh dao VAn phông UBND tinh, LAnh d 
tinh cho kién 

Phong Ni chmnh 10 ngây 
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Bithc 14 Kim tra h sa, trInh Lânh do UBND tinh xem xét LAnh dao Van phông UBND tinh 01 ngày 

Buâc 15 Kim tra va k duyt van bàn Lành dao UBND tinh 01 ngày 

Bi.thc 16 Lam thu tl:Ic phát hành van bàn, chuyn k& qua h sci thu 
tuc hành chInh cho Sc Tu pháp 

Van thu Van phông UBND tinh 01 ngày 

Btróc 17 
Lam thu ti1c phát hành van bàn, chuyn k& qua dn 
Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh 

Van thu Si '/2 ngày 

Buâc 18 
- Xác nhn tren C&ig djch vi cOng trrc tuyên; 

- Trà k& qua giãi quyt TTHC cho Ca nhân/t chirc và thu 
phI, 1 phi (neu co) 

COng chüc cüa S Di pháp duqc cCr tip 
nhn h sa ti Trung tam Phiic vii hành 
chInh cong tinh 

Tang tliô'i gian giãi quyêt: 45 ngày 
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5. Thu tuc: Chuyn di 1oi hInh Van phông giárn d!nh  tu' pháp 

- Th?yi han giãi quyt: Trong thii han 17 ngày lam vic. Trong dO, tai  Sâ Tu pháp: 07 ngày lam vic, Uy ban nhân dan cp tinh: 
10 ngày lam vic. 

- Quy trInh ni b: 

ThIr tu 
cong 
vic 

Ni (lung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic ThOi gian thrc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gui phiu hn trã 
cho th chIrc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng d!ch VI.' 

cong trirc tuyn và h so giây cho PhOng Hành chInh va 
]36 trci tu pháp cüa Si Ttr pháp xü l h so. 

Cong chCrc cüa Sâ Ttr pháp duçic cà tip 
nhn h so tai  Trung tam Phuc vi hãnh 
chmnh cong tinh 

Y2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhn h so và giâi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 h so và dir thão két qua giài 
quyêt 

Chuyên viên Phong Hành chInh vâ 130 trçi 
pháp 03 ngày lam vic 

Buâc Thm djnh, xem xét, xác nhn dij tháo két qua truàc khi 
trmnh LAnh do Sc k)' 

Lânh dao  Phông Hành chinh và B trq tu 
pháp 02 ngây lam vic 

BixOc 4 K van bàn trinh UBND tinh phê duyt két qua 1'THC Lãnh dao S Ti.r pháp 01 ngày lam vic 

BuOc5 Vào s6 van bàn, dOng dAu, chuyn h so trInh UBND tinh 
(ban diçn tu và bàn giây) VAn thu So Y2 ngày lam vic 

BuOc 6 
Kim tra, tip nhn h so, gui phiu hçn trâ cho co quan 
chuyên môn; chuyn M so den Länh dao VAn phOng 
UBND tinh phân cOng xcr i 

Cong chuc tai  Bô phân tiêp nhn hO so 
VAn phOng UBND tinh '/'2 ngày lam vic 

53 



Buàc7 
Phân cOng phong chuyên mon (Phong Ni chInh) thii 1Y ,. hosci 

Lãnh dao  Van phong UBND tinh 01 ngây lam vic 

Buàc8 

Phông chuyên mon kim tra, xCr 1 h so, 1p Phiu trInh 
xü l cong vic; ly kin các don vj lien quan (nu có); 
truth Länh do VAn phông UBND tinh, LAnh dao UBND 
tinh cho kin 

Phông Ni chInh 06 ngày lam vic 

Buâc 9 Kim tra h so, trinh Lânh dao  UBND tinh xem xét LAnh do VAn phOng UBND tinh 01 ngày lam vic 

Bucc 10 Kiêm tra và k duyt van bàn LAnh dao UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buàc 11 
Lam thu tilc phát hãnh vAn bàn, chuyn kêt qua h sc thu 
wc hành chInh cho Sà Tu pháp 

VAn thu VAn phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buàc 12 
Lam thu tic phát hành vAn bàn, chuyn k& qua ctn 
Thing tam Phtc vit hành chInh cong tinh 

VAn thu S V2 ngày lam vic 

Bwcc 13 
- Xác nhn trén Cng djch vI cOng trrc tuyn; 

- Trã k& quãiãi quy& TTHC cho cá nhAn/th ch(rc và thu 
phI, l phi (nêu co) 

Cong chCrc cüa So Tu pháp drçic cr tip 
tihn h so ti Trung tam Phic vi hành 
chinh cOng tinh 

Tong thôi gian giái quyt: 17 ngày lam vic 
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V. LiNH VIJC LUiT SU 

1. Thu tic: Phê duyt Dê an to chuc Di hi nhirn ks', phuong an xây dIng Ban cliii nhim, Hi tlông khen thir&ng, k lut 
nhiêm k' mói ciia Doãn luât str 

- Thi han giãi quyt: 22 ngày. Trong do, tai  Sâ Tu pháp: 07 ngày lam vic, UBND tinh: 15 ngày 

- Quy trInh ni b: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xu 1 cong vic Thôi gian thyc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, hixàng dan, tip nhn h so, gth phiu hçn trà 
cho Ban chii nhim Doàn 1ut su; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén Cng dich v 
cong trrc tuyên và h so giây cho Phông Hành chInh và 
B trq tu pháp ciia Sâ Tu pháp xCr 1 h so. 

Cong chirc ciia Si Tr pháp di.rçxc cCr tip 
nhn h so t?i  Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 

- Nhn h so và giái quyt; 

- Xem xét, thm tra, x1r l h so và dir thào kt qua giãi 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh vã Bô trç 
pháp 02 ngày lam vic 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhmn dir thào kt qua giãi quyt 
truâc khi trInh Lãnh do Sâ k) phê duyt kêt qua Sâ Tij pháp phi hçp vâi Sâ Ni vii 04 ngày lam vic 

Burc 4 K van bàn trInh UBDN tinh phê duyt kêt qua TTHC Lath do S& Tix pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc 5 
Vào s van bàn, dóng du, chuyn h so trinh UBNID tinh 
(bàn din tà và bàn giây) Van thu Sâ ¼ ngày lam vic 

Buâc 6 Kim tra, tip nhn hO so, gui phiu hçn trà cho Sâ Tu 
pháp; chuyn h so den Lãnh do Van phOng UBND tinh Cong chuc ti B phn tip nhOn h so V2 ngày 
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phân cong xr 1 Van phông UBND tinh 

BxOc7 
Phân Cong phông chuyên mOn Phong Ni chInh) thii 1) 
hosci 

Lãnh dao Van phOng UBND tinh 01 ngày 

Bi.râc8 

Phông chuyên mOn kim tra, xr 1 h so, 1p Phiu trinh 
xcr 1r Cong vic; 1y kin các don vj lien quan (nu co); 
trrnh Lath do Van phông UBND tinh, Lânh do UBND 
tinhchokiên 

PhOng Ni chInh 10 ngày 

Buâc 9 Kim tra h so, trmnh LAnh do UBND tinh xem xét Lânh do Van phOng UBND tinh 01 ngày 

Brnrc 10 Kim tra và k duyt van bàn La.nh do UBND tinh 01 ngày 

Biràcll 
Lam thu ttc phát hãnh van bàn, chuyn kt qua h so thu 
tVc hanh chInh cho S?i Ti.r pháp 

Van phOng UBND tinh 01 ngày 

Buàc 12 
Chuyn két qua dn Trung tam Phiic vu hành chInh cong , 
tinh 

Bi.ru diên V2 ngày 

Buóc 13 

- Xác nhn trên C6ng djch vi cong trIc tuyên; Cong chcrc cüa Sâ Tu pháp dugc cir tip 
nhn h SO ti Trung tam Phiic vi hành 
chmnh cong tinh 

- Trà k& qua giâi quy& T1'HC cho Ca nhânith chrc và thu 
phI, 1 phi (nêu có) 

Tang thôi gian giãi quyt: 22 ngày 
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2. Thu tiic: Phê chuãn kêt qua Diii hôi Iut su' 

- Thii hn giái quyt: 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn dñ h so. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trãch nhim xü I cong vic Thôi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huâng dan, tiêp nhn h so, gui phiu hçn trá 
cho Ban thu nhim Doàn 1ut sir; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng dich vu 
cong trirc tuyn và h so giây cho PhOng Hành chInh va 
Bô trçl tu pháp cüa So Tu pháp xcr 1 h so. 

Cong churc cüa Sâ Tix pháp du?c ci:r tiêp 
nhn h so ti Trung tarn Phic vi hành 
chInh cong tinh 

'/2 ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhii h so và giài quyt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 h so và dir thào kt qua giái 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và Bô trçl 
01 ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm dinh, xem xét, xác nhn dr thão kêt qua giài quyt 

.. truorc khi trinh Lãnh dao  SO k3 phé duyt kt qua 
Länh dto Phông Hành chInh và B trçY Ux 

phãp 
01 ngày lam vic 

BuOc 4 K van bàn trinh UBND tinh phé duyt k& qua TTHC Lãnh do SO Tupháp ¼ ngày lam vic 

BuOc5 
Vão s van bàn, dong dâu, chu)'n h so trInh UBND tinh 
(bàn diçn tO và bàn giay) Van thu SO ¼ ngày lam vic 

BuOc 6 
Kim tra, tip nhn h so, gOi phiu hçn trà cho SO Tu 
pháp; chuyên h so den Lânh d?o  Van phOng UBND trnh 
phân cOng xcr 1 

Cong chOc ti B phn tiêp nhn ho so 
Van phông UBND tinh 

'/2 ngày lam vic 

BuOc 7 
Phân cong phông chuyên mon (PhOng Ni chInh) thu l' 
hôso 

Länh dao Van phOng UBND tinh V2 ngày lam vic 
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Buàc8 

Phông chuyên mOn kim tra, xi1 1 h so, 1p Phiu trmnh 
xir 1 cOng vic; lay kiên các don vj lien quan (neu co); 
trinh Länh do VAn phOng UBND tinh, Länh do IJBND 
tinh cho kin 

Phông Ni chInh 01 ngày lam vic 

Buàc 9 Kim tra h so, trInh Lãnh do UBND tinh xem xét LAnh dao VAn phông UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buâc 10 Kim tra và k duyt vAn bàn LAnh dao  UBND tinh V2 ngày lam vic 

Buàc 11 
Lam thu tuc phát hành vAn bàn, chuyn kt qua h so thu 
ttc hânh chInh cho Si Tir pháp 

VAn thr VAn phông UBND tinh /2 ngày lam vic 

Buâc 12 
Chuyn kt qua dn Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tinh 

Buti diên V2 ngày lam vic 

Buàc 13 

- Xác nhn trên C6ng djch vi cong trlrrc tuyên; 

- Trâ kt quãgiãi quyt TTHC cho cá ithân/t6 chirc và thu 
phI, l phi (nêu cé) 

Cong chfrc cüa Sâ Tu pháp &rQrc cr tip 
nhn h so ti Trung tam Phic vi hành 
Chmflh Cong tinh 

Tong thô'i gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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QUY TRINH NOI B() GIAI QUYET THU TVC  HANH CHINH 
THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA S(1 TU' PHAP TINILI PHU YEN 

(Kern theo Quylt dlnh  s /QD-UBND ngày /8/2019 cüa 0th tjch Uy ban nhán dan tinh) 

I. LTNH VITC CONG CHUG 

1. Thu tuc: DAng k tp sr hInh ngh cOng chwng 

- Th&i han giái quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçp 1 

- Quy trInh nOi bO: 

Thfrtr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü i cong vic Thbi gian thirc 
hiên 

BuOc 1 

- Kim tra, hithng din, tip nhn h so, gCri phiu hçn trà cho 
cá nhân; 
- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trên Cng djch vi cOng 
tlVc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chinh vâ BO trçi Ur 
pháp cüa S& Tr pháp xir l h so. 

Cong chüc cüa S Tu pháp dtrçic cr tip 
nhn h so. tai  Trung tam Phic vi hânh 
chinh Cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Buôc 2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 
- Xem xét, thâm tra, xr l hO so và dr tháo kêt qua giài quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh va B trçr tu 
pháp 

V2 ngày lam vic 

Buôc3 
Thm dinh, xem xét, xác nhn dr thão kM qua giâi quyM tnrâc 
khi trInh Länh dao So k' phê duy kM qua 

Länh do Phong Hành chInh và B6 trci tu 
pháp 

¼ ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyet kM qua TTHC Länh dao  SO Tir pháp ¼ ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung thin 
Phic viii hãnh chInh cong thih Van thu SO '/2 ngày lam viêc 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vii cong trIc tuyên; 
- Trá kM qua giái quyM TTHC cho cá nhân/t6 chtc và thu phi, 
lê phI (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duc cCr tip 
nhn h so ti Trung tam Phiic vii hãnh 
chInh cong tinh 

Tng thO'i gian giãi quyM: 02 ngày lam vic 
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2. Thu tc: Thay di noi tp sij hành ngh cong chfrng tfr t chüc hnh ngh Cong chfrng nay sang t chüc hãnli ngh cong chü'ng 
khác trong càng mt tinh, thành ph thuc trung trong 

- Th&i han giái quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçip 1 

- Quy trmnh ni b: 

ThIrtir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nliirn x0 I cong vic Thôi gian thrc hin 

Bixâc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gcri phiu hçn trâ cho 
cá nhãn; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trên C6ng djch vi cOng 
trirc tuyn và h so giy cho Phông Hành chmnh và Bô tro ti.r 
pháp cüa S& Ttr pháp xü ly h so. 

Cong chirc cüa Si Tu pháp drçic cr tip nhân 
h so ti Trung tam Phic vi hành chinh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

Buàc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xü 1 h so và dr thão kt qua giai quy& 
Chuyên viên Phông Hành chinh va B trçi tix 
pháp 

Y2ngàylim viêc 

Birc 3 
Thãm dnh, xem xét, xác nhn du thào kt qua giâ.i quy& tnrrc 
khi trInh Lânh dao Si k phê duyt k& qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B trq tu 
pháp 

¼ ngày lam viêc 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh do Si Tu pháp ¼ ngày lam viêc 

Buàc 5 
L thu tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Ph%lc vii hành chInh cong tinh 

Van thu Sâ V2 ngãy lam vic 

lhrâc 6 

- Xác nhân trên Cng dich vu cOng trrc tuyên; 

- Trá k&quá giai quy& TTHC cho cá nhân/t6 ch(xc và thu phi, 
lê phI (nêu co) 

Cong chüc cüa S Tu pháp duçic cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic hành chlnh cOng 
tinh 

Ting thôi gian giäi quyêt: 02 ngày lam vic 
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3. Thu tic: Thay dôi noi tps til to chfrc hành ngh cong chfrng tii tinh, thành phô trrc thuc trung trong nay sang t chile hãnh 
ngh cong chng ti tinh, thãnh phô tric thuc trung iro'ng khác 

- ThOi hn giái quyt: 02 ngày lam viêc, k tr ngày nhn dñ h so hop 1 

- Quy trInh iii b: 

Thfr t 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir 2 cong vic Thbi gian thyc hin 

Buâc I 

- Kirn tra, huàng dan, tip nhn h so, gili phiu hn trá 
cho Ca nhân; 

- Quet (scan) h so va chuyn h so trén Cing djch vi cong 
trirc tuyên va h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçi ti,r 
pháp cüa So Tu pháp xr I h so. 

Cong chc cUa Sâ Tu pháp duc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 

- Nh.n h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir 1 h so và d1r thão kt qua giài 
quyêt 

Chuyén vien PhOng Hành chInh và Bô trçi flr 
pháp V2 ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thão kt qua giãi quyt 
trixOc khi trInh Lãnh d?o  SO k phê duyt kt qua 

Lãnh do PhOng Hành chInh và B trçY tu 
pháp ¼ ngày lam vic 

BirOc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lãnh do SO Tu pháp ¼ ngày lam vic 

BirOc 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung 
tam Phtc v%1 hãnh chinE cOng tinh 

Van thu SO 1/2 ngày lam vic 

BirOc 6 

- Xác nh.n trén Cing djch vi cong tlVc  tuyên; 

- Trã kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t chi'rc và thu 
phi, 1 phi (nu ca) 

Cong chirc cUa SO Tu pháp duçrc cir tip nh.n 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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4. Thu tic: Däng k5 tp sir hành ngh cong chimg trithng hqp ngri tp si thay di noi tp sr sang t chic hành nghê cong chüiig 
ti tinh, thành phô trirc thuc trung u'ong khác 

- Than hn giãi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h6 so hop i 

- Quy trinh nOi  bô: 

Thir ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thô'i gian tliirc hin 

Bubc 1 

- Kim tra, hubng dan, tip nhn h sor, gui phiu hçn trâ cho 
cá nhân; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so gi.y cho PhOng Hành chInh và Bô trçi 
pháp cüa Sb Tu pháp xr 1' h so. 

Cong chrc cUa Sb Tu pháp duoc cir ti&p nhãn 
h6 so tai  Trung tam Ph%lc vt hành chInh cong 
tinh 

V2 ngãy lam vic 

Bubc2 
- Nhn h6 so và giai quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xu l hO so và dir thâo k& qua giãi quy& 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B6 tro tix 
pháp 

'/2 ngày lam vitc 

Buóc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thâo k& qua giãi quyt 
trixbc khi trinh Lath do Sb k phê duyt két qua 

Länh dao  PhOng Hành chinh va B trcl tu 
pháp 

¼ ngày lam vic 

Bubc 4 K5' phê duyt kEt qua TTHC Lath dao  Sb Tu pháp Y4 ngày lam vic 

Bube 5 
Lam thu tue phát hành vAn bàn, chuyn kt qua dn Trung 
tam Phuc vii hành cbInh cOng tinh 

VAn thu Sb '/2 ngày lam vic 

Bubc 6 

- Xác then  trên C6ng djch vii Cong tiVc tuyêfl; 

- Trá k& qua giãi quyt TTHC cho cA nhAn/t6. chrc và thu 
phi, l phI (nu co) 

Cong chüc cüa Sb Tu pháp dtrçic cfr tip nhn 
hO so ti Trung tam Phiic V%i hành chIth cong 
tith 

Tng thô'i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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5. Thu tic: Chãm dat tp si hành ngh cong chñng 

- Thi hn giãi quyêt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dñ h so hop lê 

- Quy trInh ni b: 

Thu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thit'c hin 

Buóc 1 

- Kirn tra, huOng din, tiêp nhn h so, g1ri phiu htn trã 
cho t churc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch v cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phong Hành chInh và Bô trq tim 
pháp ci'ia Sâ Tix pháp xir 1 h so. 

Cong chrc cüa S Tu pháp dtrçic cü tip nh.n 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

v2 ngày lam vic 

Buâc 2 

- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xir l h so vã dix thão kt qua giái 
quyêt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và Bô trV tim 
pháp 

V2 ngày lam vic 

Bux9c 3 
Th.m dinh, xem xét, xác nhn dr thão kt qua giai quyêt 
tnrâc khi trinh Lãnh dao  Sâ k phê duyt kt qua 

Lânh dao PhOng Hành chInh và B trçv tim pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh do Sr Tim pháp 1/4 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thu tuc phát hành vAn ban, chuyn kt qua dn Trung 
tam Phic vi hành chInh cOng tinh 

VAn thu S V2 ngay lam vic 

Buâc 6 

- Xác nhQ.n trén Cng dich vi1 cong trrc tuyên; 

- Trã kt quA giAi quyt TTHC cho CA nhân/t chi.'rc và thu 
phi, l phi (nu co) 

Cong chixc cüa S0 Tim pháp dugc cfr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phuc vi hAnh chInh cOng 
tiflh 

Tng thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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6. Thu tl?c: Dang ky" tp sir I3i hành ugh cong chüng sau khi chám diii tp St•L hãnh nghê cong chung 

- Thôi han  giãi quyt: 02 ngày lam vic, k t& ngày nhn dii h6 so hç,p lo 

- Quy trInh ni b: 

Thir t*r 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii 1 cong vic 'Fhôi gian thirc hin 

Bucc I 

- Kim tra, hrncng d.n, tip nhOn h so, giri phiu hçn trã cho 
cá 1i; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cOng 
trirc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chmnh và Bô tro Pr 
pháp ciia S& Tu pháp xir l h6 so. 

Cong chüc ciia Si Tu pháp duçic cr tip 
nhn h so ti Tnmg tam Phic vii hành 
Chlflh cOng tinh 

V2 ngày lam vic 

Buc 2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, th.m tra, xix l h6 so và du tháo k& qua giãi quy& 

Chuyên viên Phông I-Iành chInh và B tro ttr 
pháp 

'/2 ngày lam vic 

Bi.róc 
Th.m djnh, xem xét, xác nhân dir tháo kM qua giai quyM 
trithc khi trInh Lânh dao So k phê duyt kM qua 

Länh dao Phông Hành chInh và B tro tix 
pháp 

V ngãy lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kM qua TTHC LAnh dao SO Tu pháp ¼ ngày lam viêc 

BuOc 5 
Lam thu tiic phát hành van ban, chuyn kM qua dn Trung 
tam Phic vi hAnh chinh cOng tinh 

VAn thu SO '/2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trén Cng djch vi cong trirc tuyên; 

- Ira kM qua giái quyM TTHC cho cá nhãn/t chic và thu 
phI, l phi (nu co) 

Cong chüc ciia SO Tu pháp duqc cO tip 
nh.n h so tai  Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh 

Tng thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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7.Thü tuc: Tn chi hiróng dn tp sj ('fru*ng hçrp t chirc hành nghê cong chirng không có cong chüng viên khác dii diêu kiên 
hirrng dan tp si 

- Thi hn giái quyt: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so hcip l 

- Quy trinh ni bô: 

Thfrtir 
cOng 
vic 

Nii dung cong vic Trách nhim xir I cong vic ThOi gian thyc hin 

Bi.râc 1 

- Kim tra, huóng dan, tip nhn h so, gfri phiu hçn 
trachot6churc; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trén Cng djch VU 
cOng truc tuyên và h so giây cho Phông Hãnh chInh va 
B trçT tu pháp cüa S& Tu pháp xir 1 h so. 

Cong chüc cüa Si Tupháp &rçic cr tiêp nhn ho 
so tai Trung tam Phic vi hành chInh cong tinh 

V2 ngày lam viêc 

Buâc 2 

- Nhn h so va giài quyt; 

- Xem xét, thm tra, xr 1 h so và dii thão két qua giái 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chinh và Bô trci tu 
pháp 

ngày lam vic 

Buc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dij thão kt qu gi 
quy& tnràc khi trInh Länh dao So k phê duyt k& qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B trci tu pháp ¼ ngày lam viêc 

BuOc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lãnh do SO Tu pháp ¼ ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tiic phát hãnh vAn bAn, chuyn kt qua dtn 
Trung tam Phtc vii hành chInh Cong tirih 

Van thu' SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong tnrc tuyn; 

- Trã kM qua giâi quyM TTHC cho cá nhânJt chtrc V 
thu phi, l phi (nu có) 

Cong chic cüa SO Tu pháp duçic cir tip nhãn ho 
so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng tinh 

Tng th&i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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8. Thu tic: Thay di cong chung viên hiróng dn tp sr trong trtrông hqp ngtrôi tp sir dê ngh thay dôi 

- Th&i hn giãi quy&: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h6 sci hqp 1 

- Quy trInh nôi bô: 

Thu hr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu I cOng vic Thi gian thuc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huâng d&i, tip nhân h sa, gri phiu hçn trã 
cho th chüc; 

- Quet (scan) h So và chuyn h6 so trên C6ng dich vi 
cong trirc tuyên và h so giây cho Phông Hành chInh và 
B6 tra tu pháp cüa S& Tu pháp xü 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tix pháp dtrac cü tip nhn 
h so tai Trung tam Phuc vu hãnh chmnh cong 
tinh 

v2 ngày lam vic 

Bsic 2 
- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thxn tra, xCT 1 h sci và dir tháo kt qua giái 
quyêt 

Chuyên viên Phong Hành chInh và Bô trcx tu 
pháp 

,,,, lam vic 

Buâc 3 
Thm dinh, xem xét, xac nhn du thâo kM qua giai quyt 
trurc khi trinh Lânh dao S& k phê duyet kêt qua 

Lãnh dao Phong Hãnh chInh và B6 trcl tu 
pháp 

¼ ngày lam vic 

Buc 4 K phê duyt kM qua TTHC Länh do Sâ lix pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thu t11c phát hành van ban, chuy&i két qua c1n 
Trung tam Phic vii hành chInh cOng tinh Van thu Si /2 ngày lam vic 

Bu'c 6 
- Xác nhn trên C6ng djch vi cong trirc tuyên; 

- Trã kM qua giái quyM TTHC cho cá nhân/t chüc và 
thu phi, 1 phi (nu co) 

Cong chcrc cüa So Tix pháp &rçYc cü tip nhn 
h so tai Trung tam Phiic vi hành chinh cOng 
tinh 

T1ng thôi gian giãi quyM: 02 ngày lam vic 
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9. Thu tc: Thay diji cong chuiigviên hróng dan tp sir trong trir&ng hç'p to chác 1itnh ngh cong chfrng nhn tp si tni dung hoit 
dng, châm dat hot dng hoc bi chuyên dôi, giãi the 

- Thii han giái quyt: 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h6 so hqp i 

- Quy trinh nôi b: 

Thu tw 
cong 
vic 

Ni dung cong vic TrIch nhim xii' L cong vic ThM gian thiyc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, hi.râng din, tip nhn h so, gCri phiu hçn trã cho 
Ca nhân; 

- Quet (scan) h so va chuyn h so trên C6ng djch vi1 cong 
trirc tuyên và M so giây cho Phông Hành chinh và Bô tro 
pháp cüa SO Tix pháp xcr 1 h so. 

Cong chuic cüa So Tu pháp duqc Cu tip 
nhn h so ti Trung tam Phiic vii hãnh 
chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhn h so và giâi quyOt; 

- Xem xét, th.m tra, xü 1 h6 so và dir thâo kt qua giai quy& 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçx 
tii pháp 

/2 ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhãn diz thão k& qua giãi quy& truOc 
khi trinh Lânh dao SO k phê duyt kt qua 

Lânh dao Phông Hành chInh va B6 trçx tix 
pháp 

'/4 ngày lam vic 

BuOc 4 K phé duyêt k& qua TTHC Lânh dao SO Tupháp ¼ ngày lam viêc 

BirOc 5 
Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chinh cOng tinh 

Van thi.r SO V2 ngày lam viêc 

BrOc 6 

- Xác nh.n trên Cng djch vii Cong tr1rc tuyén; 

- Trâ k&quá giai quyt TTHC cho cá nhân/t chüc và thu phi, 
l phi (neu có) 

COng chüc cüa SO Tix pháp duçic Cu tip 
nhn h so tai Trung tarn Phic viz hành 
chmh cOng tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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10. Thu tc: Bang ky" tham dir kiêm tra kêt qua tp sj hành ngh cong chfrng 

- Th&i hn giãi quyt: 10 ngày, k tr ngày nhn dü h so hçxp 1 

- Quy trinh ni bô: 

ThIr tir 
cong 
viec 

Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Thôi gian thc hin 

i3uc I 

- Kim tra, htthng dan, tip nh.n h so, gri phiu hçn trâ cho 
cá nhãn; 

- Quet (scan) h so và cbuyn h so trén Cng dich vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hánh chInh và Bô tro tu 
pháp cüa So Tu pháp xü 1' h so. 

Cong chüc cña Sâ Tu pháp duçic cü tip 
nhn h6 so ti Trung tam Phic vi hành 
Chiflh Cong tinh 

V2 ngay 

BuOc2 
- NhOn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thãm tra, xir 1 hO so và du thâo kêt qua giái quyt 

Chuyên viên Phông Hành chIrih và B trq 
tii pháp 

05 ngày 

BuOc 
Thâm djnh, xem xét, xác nhân dr tháo kt qua giãi quy& truOc 
khi trInh LAnh dao SO k phê duyt kM qua 

Länh dao Phàng Hãnh chInh và B tro ttr 
pháp 

03 ngày 

BuOc 4 K phê duyt kM qua TTHC Lânh do SO Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Lam thu tiic phát hành van ban, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh 

VànthuSO Yzngày 

Buc 6 

- Xác nhn trên C6ng dich vi cOng trtrc tuyên; 

- Trã kM qua giái quyM TTHC cho cá nhân/t chüc và thu pIii, 
1 phi (nêu co) 

Cong chüc cta SO Tu pháp dtrçic cr tip 
nhn h so t4i Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh 

Tng thbi gian giãi quyM: 10 ngày 
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11. Thu tc: Däng k hành ngh và cp the Công chung viên 

- ThYi hn giài quy&: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hcxp 1 

- Quytrinhnib: 

Thütu 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xii 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Buó'c I 

- Kim tra, hixâng din, tip nhn h so, gfri phiu hçn trâ 
cho th chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phong Hành chInh và Bô hg tu 
pháp cüa Sâ Tu pháp xCr 1 h so. 

Cong chirc cüa S& Tu pháp thrçic cr tip nhãn 
h so ti Trung tam Phiic vi hãnh chinh cong 
tinh 

/2 ngây lam vic 

Buóc 2 
- Nhân h so và giâi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so và dr thão kt qua giâi 
quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chinh vâ Bô trçi tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Btrôc 3 
Thrn djnh, xem xét, xác nhn dr tháo kt qua giãi quyt 
truâc khi trInh Lanh do S& k phê duyt k& qua 

LAnh dao  Phông Hành chInh và Bi hg tu 
pháp 

01 ngày lam viêc 

Buâc 4 K- phê duyt kM qua TTHC Lânh do So Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thi t11c phát hành van ban, chuyn kM qua dn Trung 
tam Phiic vii hành chInh cOng tinh 

Van thu SO /2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyn; 

- Trâ kM qua giãi quy& TTHC cho cá thân/t chüc và thu 
phI, 1 phI (nu co) 

Cong chrc cUa SO Tu pháp duçic cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vii hành chinh cong 
tinh 

Tang thôi gian giãi quyM: 05 ngày lam vic 
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12. Thu tic: Cp Ji the Cong chüng viên 

- Th&i han giãi quyt: 02 ngày lam vic, k ttr ngày nhn dü h so hçip l 

- Quy trInh nGi  bô: 

Thñ tu 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xfr cOng vic Thoi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhãn h so, giri phi&u hçn trá cho Ca 

-  Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong truc 
tuyên và h so giây cho Phông Hành chinh và Bô trçl ttl pháp cüa 
Sc Tu pháp xCr 1$' ho so. 

Cong chüc cüa S& Tu pháp duçic cü tip 
nhn h so ti Trung tam Ph%lc vi hành 
chInh cong tinh 

Y2 ngày lam vic 

Buàc2 
- Nhân h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir l ho so và dir thào két qua giâi quy& 

Chuyên viên Phong Hành chmnh va B 
trci tu pháp 

'/2 ngày lam vic 

Buâc 3 
Th.m dinh, xem xét, xác nhãn dr thão kEt qua giái quyt trizc khi 
trInh LAnh do S? k phê duyt kEt qua 

Lânh dao  PhOng Hành chInh vâ B tro' 
ttr pháp 

¼ ngày lam vic 

BuOc 4 K phé duyt kM qua TTHC Lânh dao S& Ttr pháp ¼ ngày lam vic 

Buâc 5 
L thu tic phát hành vAn bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phic vit hãnh chInh cOng tinh VAn thu So V2  ngày lam vi& 

BuOc 6 

- Xác nhn trn C6ng djch vii cong trirc tuyên; 

- Ira kM qua giãi quyM TTI-IC cho cá nhân/t chüc va tl-u 11-a lê 
phI (n&i Ce) 

Cong chirc cua SO 'hr pháp ducic cü tip 
nhn h so  tai  Trung tam Phic vi hành 
Chiflh Cong tinh 

Tang thô'i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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13. Thu tic: Xóa dãng k hành ngh cong chirng 

- Th&i han giãi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhân dU h so hap lê 

- Quy trInh nôi bô: 

Thu tir 
cong 
yic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thô'i gian thic hin 

BuOc 1 

- KMm tra, hu&ng dan, tip nhn h6 so, gCri phiu hçn Ira cho 
t chixc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so frên C6ng djch vu cOng 
trirc tuyên và h so giy cho Phàng Hành chfnh và BO tro tu 
pháp cüa Sâ Tir pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sr Tu pháp duçc cü tip 
nhn h so t?i  Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhãn h6 so và giai quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xfr 1 h6 so và dr thâo kt qua giãi quyt 
Chuyên viên Phông Hành chinh và B trçi 
tU pháp V2 ngày lam vic 

Biic Thm dinh, xem xét, xác nhn dii thão k& qua giài quyt 
tnrôc khi trinh Lãnh dao  S& k phê duyt kt qua 

Lãnh do Phông Hành chinh và B trçc tu 
pháp V4 ngày lam vic 

Buóc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lânh do Sâ Tu pháp ¼ ngày lam vic 

Btróc5 Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung 
tam Phic vi hành chInh cong tinh VAn thu Si 1/2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhân trên Cng dich vii cOng trrc tuyi; 

- Trâ k& qua giâi quy& TTHC cho cá nhê*n/th chcrc và thu 
phi, l phi (nu có) 

Cong chüc cüa S& Tu pháp duçxc cir tip 
nhn h so ti Trung tam Phic vi hành 
chInh cong tinh 

Tong th&i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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14. Thu tyc: Däng k3 hot dng van phông cong chuiig 

- Thii hn giái quy&: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhãn dü h so hcip lê 

- Quy trInh nOi  b: 

'I'hü tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu I cong vic Thôi gian thit'c hin 

BuOc I 

- KMm tra, hrâng din, tip nhn h so, gri phMu hçn trã cho t6 
chüc; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trên Cng djch vi cong tmc 
tuyên và h so giycho Phông Hânh chmnh và BO trq tu pháp cüa 
SO Tu pháp xü l hO so. 

Cong chrc cüa So Tu pháp thrqc cü tip 
nhn h so ti Trung tam Phic vi hành 
chinh cOng tinh 

'/2 ngãy lam vic 

BuOc2 
- Nhn h so và giâi quyêt; 

- Xem xét, th&n tra, xO 1 ho so và dr thào két qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B6 
trçv tu pháp 

03 ngày lam vic 

BuOc 
ThAm thnh, xem xét, xác nhn du thão k& qua giài quyt truOc 
khi trInh Lânh dao  SO k' phê duyêt kt qua 

Lãnh dao  Phông Hãnh chInh và B6 tro 
tu pháp 

02 ngày lam vic 

Bithc 4 K phé duyt k& qua TTHC LAnh dao SO Tu pháp 01 ngây lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chmnh cong tinh 

VAn thu SO V2 ngây lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vii cOng trrc tuyên; 

- Trà kt qua giai quy& T1'HC cho Ca nhãn/t chirc và thu phi, 1 
phi (nu cé) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duçic cir tip 
nhn h SO tai Trung tam Phic vi hành 
Chiflh cong tinh 

Ttng thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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15. Thu t,c: Thay dôi ni dung Dàng k3 ho3t dng cüa Van phóng cong chung 

- Thii hn giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü M so hqp 1 

- Quy trinh noi bô: 

Thu ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Träch nIiini xü 1' cOng vic ThOi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huóng din, tip nhn h so, gti phiu hçn trà cho t6 
chüc; 

- Quet (scan) h so vâ chuyn h so trên Cng djch vi cong trrc 
tuyên và h so giycho Phông Hânh chmnh va B trçv tu pháp cüa 
Sâ Tix pháp xü 1 ho so. 

Cong chüc cüa S& Tu pháp ducic cfr tip 
nhân h so tai  Trung tam Phic v hành 
Chmflh cOng tinh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhn h so và giái quyet; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và dir thão kM qua giãi quyM 
Chuyên viên Phong Hành chInh và B6 trq 
tu pháp 

01 ngày lam vic 

Bucc 
Thm dinh,  xem xét, xác nhn dr thão kM qua giãi quyM trirâc 
khi trmnh Lânh dao So k) phê duyêt kM qua 

Lãnh dao  Phông Hành chInh và B trcl Ur 

pháp 
v2 ngày lam vic 

BuOc 4 K' phê duyt kM qua TTHC Lânhdao SO hr phap '/2 ngây iam vic 

Bi.rOc 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuy&i kM qua dn Trung tarn 
Phuc vii hành chinh cong tinh 

Van thu Si 1/2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vi cong trrc tuyên; 

- Trã kM qua giãi quyM TTHC cho Ca nhân/t6 chrc và thu phi, i 
phI (nu co) 

COng chüc cüa SO Tu pháp thrcic cr tip 
nhân h so tai Trung tam Phuc vi hành 
ChflIh cOng tinh 

Tng thôi gian giãi quyM: 03 ngày lam vic 
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16. Thu tyc: Châm dfrt h03t dong VAn phOng cong chfrng (trwOng hçp bj thu hOi Quyt djnh cho phép thAnh Ip) 

- Thai hn giAi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hqp 1 

-Quytrinhnib: 

Thu tU 

cong 
vjc 

Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cong vic Thi gian thigc hin 

Buâc 1 

- KiEm tra, huâng dan, tip nhn h so, gi'ri phiu hçn trA cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phóng HAnh chInh và Bô trç tu 
pháp cüa Sr Ttr pháp xCr 1' h so. 

Cong chüc cUa Sâ Tu pháp duçic cr tip nhn 
h so t.i Trung tam Phic vi hânh chInh cong V2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhãn h so và giAi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so và du thAo kt quA giAi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trci Ui 

pháp 
01 ngày lam vic 

Bu&c 3 
Thm djnh, xem xét, xAc nhn dir thAo kt quA giAi quy& truâc 
khi trInh LAnh dao  S& k phê duyt k& quA 

LAnh do PhOng HAnh chInh và B tro 1.11 

pháp 
/z ngAy lAm vic 

Buâc 4 K phê duyt kt quA TTHC Lânh do Sâ Tu phAp V2 ngày lAm vic 

Bi.râc 5 
LAm thu tyc phát hAnh vAn bAn, chuyn k& quA dn Trung tam 
Phtc vii hAnh chInh cong tinh 

VAn thu Sv '/2 ngAy lAm vic 

Bt.rc 6 
- Xác nhn trên C&ig djch vt cOng tr%rc tuyên; 

- TrA kM quA giAi quy& TTHC cho cá nhânJt6 chfrc vA thu phi, 
1 phI (nêu cé) 

Cong chirc cüa Sâ Tn pháp duqc cCr tip nhn 
h so tai  Trung tAm Phic vti hành chInh cong 
tiflh 

Tng thôi gian giAi quyM: 03 ngày lam vic 
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17. Thu tiic: Dãng k hoat dng Van phông cong chfrng hqp nht 

- Th&i hn giái quy&t: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhân dü h so hçp 1 

- Quy trinh ni b: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trãch nhiêm xu' 12 cong viêc Thôi gian thtic hin 

Buàc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trá cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vir cong 
trirc tuyên va h so giy cho Phông Hành chInh và BO tro tu 
pháp cUa Sâ Tir pháp xü I h so. 

COng chüc cüa Si Tu pháp duqc cir tip nhn 
h6 SO ti TrUflg tam Ph%lc viii hành chinh cong 
tiflh 

/2 ngày lam vic 

Bithc2 
- Nhãn h so và giái quyêt; 

- Xém xét, thâm tra, xü l h so và dir tháo k& qua giãi quy& 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçy ti.i 
pháp 

03 ngày lam vic 

Bthc 3 
Thm dnh, xem xét, xac nhn dir tháo kt qua giai quy& truàc 
khi trinh Lath do Si k) phê duyt kt qua 

Lath dao Phông Hãnh chInh và B trçx tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lath dao So Tirpháp 01 ngày lam vic 

Bi.râc 
Lam thu tic phát hành vAn bAn, chuy&i k& qua d&i Trung tam 
Phiic vii hành chinh cong tinh 

van thu SO V2 ngãy lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên C6ng djch v1 cong trrc tuyên; 

- Trà k& qua giái quy& TTHC cho cá nhAnJt chüc và thu phI, 
1 phi (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duçrc cCr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

Tang thbi gian giai quyt: 07 ngày lam vic 
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18. Thu tiic: Thay di ni dung dãng k ho3t dng cüa Vn phông cong chfrng nhãn sap nhp 

- Th,i hn giâi quy&: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçip 1 

- Quy trInh ni b: 

Thfr ttr 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xfr 1 cOng vic Thôi gian thc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gui phi&i hçn trâ cho 
t6 chtrc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
truc tuyen va h so giy cho PhOng Hânh chInh và Bô trV tu 
pháp cüa Sâ Tis pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duçic cr tip nhn 
h6 so tai  Trung tam Phiic vt hãnh chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhn h6 so và giâi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so và dr thão kt qua giãi quy& 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trç tu' 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buóc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhân dtr thão kt qua giái quyt trtràc 
khi trinh Lânh dao St k phê duyt két qua 

Lanh do Phàng Hành chInh và B trçr tu 
pháp 

V2 ngây lam vic 

Buâc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lânh dao  So Tii pháp 1/2 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chmnh cong tinh 

Van thu SO /2 ngày lam vic 

Buóc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong tnrc tuyên; 

- Trá k& qua giâi quyt TTHC cho cá nhãn/t chrc va thu phi, 
1 phi (neu có) 

Cong chic cüa SO lix pháp duc cir tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

Teing thui gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 

76 



19. Thu tiic: Thay di ni dung dàng k hoit dng cüa Van phông cong chüng du'çc chuyn nhirçng 
- 'l'hâi hn giai quyt: 03 ngày lam vic, k ti'r ngày nhãn dü h6 so hçip l 

- Quy trinh nôi bô: 

i'h(r tu' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhirn xü I' cOng vic Thôi gian thtrc hin 

Budrc I 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, g'xi phiu hçn trâ cho 
t6 cMrc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trq ttr 
pháp cña Si Tu pháp xir 1 h so. 

Cong chüc cüa S& Tu pháp &rqc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Ph%ic vi hành chInh cOng 
thth 

V2 ngày lam vic 

Bixâc2 
- Nhân h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xet, thãm tra, xr 1 ho so va du tháo kêt qua giãi quyt 
Chuyên viên Phông Hành chmnh và B trcY tu 
pháp 01 ngãy lam vic 

BuOc3 Thm djnh, xem xét, xác nhân dir thão kt qua giài quy& trujc 
khi trinh Lãnh (tao Si k' phê duyêt két qua 

Länh (tao Phông Hành chInh và B6 trci ti.r 
pháp v ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh (tao Sâ Tir pháp V2 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thii tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh Van thu So Vz ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên C6ng djch vu cOng tnrc tuyên; 

- Ira kt quA giâi quyt i'll-IC cho cá nhânJt chirc và thu phi, 
lê phI (nêu cO) 

Cong ch(rc cüa SO Tu pháp duqc cü tip nhn 
h soti Trung tam Phuc vu hành chinh cOng 
t1flh 

Tang thri gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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20. Thu tic: DAng k3 ho3t dng Van phông cong chü'ng chuyên di tfr Van phông cong chü'ng do nit cong chü.ng viên thank Ip 

- Thii hn giâi quy&: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h6 so hçip 1 

-QuytrInhnib: 

Thu hr 

cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xw 1 cong vic ThOi gian tht•rc hin 

Bxcc I 

- Kim tra, hrnrng din, tip nhn h so, gui phiu hen trà cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
tnrc tuyn va h so giy cho Phong Hành chinh và Bô tro tu 
pháp cüa Sâ Tix pháp xir 1 h so. 

Cong chCrc cIa Sâ Tu pháp duoc cr tip nhn 
h so ti Trung thin Phic vi.i hành chInh cong V2 ngãy lam vic 

tiflh 

Buâc 2 
- NhOn h so và giâi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir 1 h so vâ dr thão kt qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh va B trg tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

BuOc 3 
Th.m dinh, xem xét, xac nhn dir tháo kt qua giái quyt tnxâc 
khi trinh Lânh dao S?i k phê duyt kt qua 

Lãnh dao Phông Hãnh chInh và B6 tro ttr 
pháp 

'/2 ngày làni vic 

Biôc 4 K phê duy4t  k& qua TTHC Lãnh do Sâ Tix pháp '/2 ngây lam vic 

Buàc 5 
Lam thu tic phát hành van ban, chuyn k& qua dn Trung tam VänthuS& '/2ngàylàmviêc 
Phic vi hãnh chInh cOng tinh 

Btrôc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trirc tuyên; 

- Ira kt qua giâi quyt YFHC cho Ca nhOn/t6 chrc vã thu 
l phI (neu co) 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc cir tip nhn 
h sotai Trung tam Phic vit hành chinh cong 
tinh 

Tng thi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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21. Thu tyc: Tam ugung tp sr hành ngh cong chü'ng 

- Thôi han  giãi quyt: Không quy dlnh 

- Quy trmnh ni b: 

Thfrttr 
cOng 
vice 

Ni dung cong vic Trách nhiêrn xir 1 cong vic Thô'i gian thuc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhn h so c'ia t6 chüc; 

- Quét (scan) hO so va chuyên ho so frén Cong dlch  vii cong 
trrc tuyên và ho scr giây cho PhOng Hành chinh và Bô trçi tu 
pháp c11a SO Tu pháp xir 1 ho so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duGc cr tlêp than 
h6 so tai Trung tam Phuc vii hành chfnh cOng 
tthh 

Buoc2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, theo dôi, xr 1 ho so 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B6 tro tu 
phap 

Tang thbi gian giãi quyt: Không quy djnh 
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22. Thu tic: Cong chfrng vic sfra dôi, b sung, hüy bO hQp ding, giao dlch 

a) EMi vâi hçip dng, giao dch không phirc tp 

- Th&i hn giãi quyt: 02 ngày lam viêc. 

-Quytrinhnoibo: 

Thu tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cOng vic Thôi giall thtic hin 

Birâc I 

- Tip nhãn h so yêu cu cong chrng, gin phiu hçn trá cho 
Ca nhân/tô chinc; 

- Du tháo hçip ding, giao dich (nu co) và chuyn h so giAy 
cho cong chi'rng viên. 

Viên ch(rc, ngu?ñ lao dng cüa Phông cOng 
chinng, Sâ Ttr pháp duçic cin tip nhân h so 
ti Phông cong chirng 

/2 ngày lam vic 

Buàc 2 

- Nhân hô so và giâi quyt; 

- Kim tra h so; hu6ng dn Va giãi thIch cho cá nhãnM chine; 
ghi Rn chinng và k vào tiing trang hqp dng, giao dch 

COng ch(rng vien cüa Phông cong chinng 01 ngày lam vic 

Buàc 
Lam thu tuc trã két qua cho cá nhân/t6 chinc và thu phI, thu 

lao cOng cliinng 

Viên chine, ngixii lao dong cüa Phông cOng 
chirng, Si Ttr pháp &rçic cii tip nhn h6 so 
ti Phông cong chirng 

V2 ngay lam vic 

Tng tho'i gian giãi quyt: 02 ngày lam viêc 

b) D6i vói hçip ding, giao djch phinc tp 

- Th&i hn giâi quyt: KhOng qua io ngày lam vic. 

- Quy trinh nOi  b: 

Thu tr 
cong 
vlçc 

Ni dung cong vic 'Frãch nhim xw I cong vic 'l'hô'i gian thuc hiên 
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Bi.râc 1 

- Tip nhân h so yêu cu cong chirng, giri phiu hçn trá cho 
Ca nhânitO clurc; 

- Dir thào hçp dong, giao dich (nu co) và chuyn h so giãy 
cho cOng chtirng viên. 

Viên chüc, ngi.rOi lao dong cia Phong cOng 
chmg, S Tir pháp duccc cir tiêp nhãn h so 
ti PhOng cOng chirng 

V2 ngày lam viëc 

BuOc 2 

- Nhn h so vâ giâi quyt; 

- Kim tra hè so; hisâng dn vã giãi thIch cho cá nhãn/t chic; 
ghi Ru chüng và k vào trng trang hçp dng, giao djch 

COng chüng vien cüa PhOng cong chng 09 ngày lam vic 

Buóc 3 
Lam thu tue trà kt qua cho cá nhân/t chüc; thu phi, thu thu 

lao cOng chüng (neu co). 

Viên chc, ngil&i lao dng cüa PhOng cong 
chirng, Si Tir pháp duoc cü tip nhn h so 
tai PhOng cong chirng 

V2 ngây lam vic 

Tong thOi gian giâi quyt: 10 ngây lam vic 
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23. Thu tic: COng chfrng van ban thóa thun pháu chia di san 

a) Di vói van bàn thôa thun phân chia di san khong phIrc tap 

- Th&i han giãi quyt: 02 ngày lam vic. 

- Quy trmnh nôi bO: 

Th,'rtr 
Cong 
viC 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thai gian thi1c hin 

Bixôc I 

- Tip nhn h so, gri phiu hen trã cho câ nhãn/t chüt; 

- Dr thão Van bàn thOa thun phân chia di san (nu cO) a 
chuyn h so giy cho cOng chCrng vien. 

Viên chCrc, nguxi lao dng cüa PhOng cong 
chng, S& Tu pháp duqc cr tip nhn h so 
ti PhOng cOng chüng 

V2 ngày lam vic 

Buâc 2 Nhn h so; kim tra, hu&ng dn cho Ca nhân/t6 chüc Cong chüng viên cüa Phông cOng chmg V2 ngày lam vic 

BuOc 3 
Niêm yt vic th 1' cong chcrng van bàn thOa thu.n phân chia 
di . 

Viên chüc, ngu?i lao dng cüa Phông cong 
chCrng, Sâ Tu pháp dugc giao thirc hin vic 
niêm yet. 

Buâc 4 
Ghi Rn chüng và k vào tüng trang vAn bàn thóa thun phAn 
chia di sAn. 

Cong chüng viën cüa PhOng cOng chüng 'A ngày lam vic 

Bucc 5 
LAm thu tilc trã kt qua cho Ca nhAn/th chüc; thu phi, thu thu 
lao cong chmg (nu có). 

Viên chCrc, nguäi lao dng cia PhOng cong 
chirng, So Ttr pháp duqc cr tip nhrn h so 
ti Phông cong chimg 

V2 ngày lam vic 

Ting thoi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 

b) Di vth vAn bàn thOa thuân phân chia di san phuc tap 

- Th&i han giâi quyt: Không qua 10 ngày lAm vic. 

-QuytrInhnib: 
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Thfr ttr 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhiêm xii 1 cong vic Thbi gian thrc hin 

Buâc 1 

- Tiêp nhn h so, gtri phiu hçn trà cho Ca nhãn/t6 chrc; 

- Dr tháo Van ban thôa thuân phân chia di san (nu ) và 
chuyn h so giy cho cOng chiing ven. 

Viên chüc, ngu&i lao dung cüa Phông cOng 
chüng, Si Ttr pháp duçcc cCr tip nhn h so 
tai Phong cOng chng 

/2 ngày lam vic 

Buxc 2 Nhãn h so; kim tra, huâng dn cho cá nhãn/t chüc COng chüng viên ciia PhOng cong ching 08 ngày lam vic 

Buôc 3 
Niêm yM vic thu l cong chCrng van bàn thOa thun phãn chia 
di san. 

Viên chrc, ngtr&i lao dng ciia Phông cong 
chrng, Si Tu pháp duqc giao thrc hin vic 
niêm yet. 

Buàc 4 
Ghi lOi chirng và k vào tfrng trang van ban thOa thun phàn 
chia di san. 

Cong chCrng vién ca Phông cong chimg 01 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thi tuc trâ kt qua cho cá nhân/th chirc; thu phi, thu thu 
lao cong chtrng (nêu co). 

Viên chüc, nguäi lao dng cia PhOng cong 
chthig, S& Tu pháp duçic cr tip nh3n  h6 so 

Phông cong chng 
V2 ngày lam vic 

Tng thOi gian giãi quyt: 10 ngày lam viêc 
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24. Thu tic: Cong chthig van bàn khai nhn di san 

a) D6i vài van bàn khai nhn di san không phüc tp 

- Th&i han giái quyt: 02 ngày lam vic. 

-Quytrmnhnib: 

Thfr hr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic TrIch nhim xfr 1 cong vic Thô'i gian thtic hiii 

Buâc 1 

- Tip nhn h so, gCri phiu hçn trã cho cá nhãn/t6 chüc; 

- Dr thão Van ban khai nhn di san (nu co) và chuyn h so 
giy cho cong chüng vjn. 

Vién chüc, ngun lao ctng cCta Phông cong 
chüng, Si Tu pháp duoc cü tip nhãn h so 
ti Phông cong chrng 

/z ngày lam vic 

Buâc 2 Nhân h so; ki&n tra, hithng dn cho Ca nhân/t, chüc Cong chrng viên ca Phông cong chfrng /2 ngày lam vic 

Buic 3 Niêm yt vic thu l cong chirng van khai nhn di san. 
Viên chrc, ngithi lao dng cüa Phông cong 
chüng, Sâ Tu pháp duçc giao thirc hin vic 
niêm yet. 

Buàc 4 Ghi li chüng và k vào tüng trang van bàn khai nhn di san Cong chmg viên cüa Phông cong chüng /2 ngày lam vic 

BuOc5 
Lam thñ tuc trá k& qua cho cá nhân/t ch(rc; thu phI, thu thu 
lao cOng chirng (nu co). 

Viên ch(rc, ngxñ lao dng cüa PhOng cong 
ch(rng, So Tu pháp diroc cCr tiEp nhn h so 
tai Phông cong chrng 

V2 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 

b) Di vOi van bàn khai nhân di san phüc tap 

- Th&i hn giãi quyt: Khong qua 10 ngày lam vic. 

-QuytrInhnoib: 

    

    

Thir tir Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 1 cOng vic Thôi gian thijc hin 
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cOng 
vic 

Birâc 1 
- Tip nhn h6 sa, gri phiu hçn trâ cho cá nhãn/th chIrc; 

- Dir thão van khai nhân di san (nu có) và chuyn h sa giy 
cho cong chng viên. 

Viên chüc, nguñ lao dng cUa Phông cong 
cb(rng, So Tir pháp dtrçic cCr tip nhn h s 
tai Phông cong chcrng 

1/2 ngày lam vic 

BuOc 2 Nhn h sa; kMm tra, hirOng dn cho cá nhãn/t chüc Cong chüng viên cüa Phông cOng ching 08 ngày lam vic 

BuOc 3 Niêm y& viêc thu l cong chirng van khai nhn di san. 
Viên chüc, ngu&i lao dng cüa Phông cOng 
ching, SO hr pháp duçic giao thirc hin vic 
them y&. 

BtrOc 4 Ghi lOi chirng và kr vào trng trang van khai nhn di san. Cong chIrng viên cüa Phông cOng chüng 01 ngày tam vic 

BuOc5 Lam thu tuc trà kt qua cho cá nhân/th churc; thu phI, thu thu 
lao cong cháng (neu co). 

Viên chüc, ngr&i lao dng cUa Phông cong 
chuing, SO Tu pháp dirge cü ti&p nhn h s 
tai Phông cong ching 

V2 ngày lam vic 

Tong thôi gian giãi quyêt: 10 ngày lam vic 
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25. Thu tuc: Cong chirng ban dch 

- Thñ hn giãi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhân hô sa hçip l. 

Thir tu 

vic 
cong Ni dung cong vic Trách nhim xu ly  cong vic Thôi gian thyc hin 

- Tip nhn h sci, gCri phieu hçn trâ cho cá nhân/t chüc; - 
Buâc 1 Chuyên hO so giy cho cong chcmg

chüng, S Tir pháp duçic ccr tiep nhn h so V2 ngày lam viec 
Viên chfrc, ngu&i lao dng cüa Phông cong 

ti PhOng cong chüng 

Btràc 2 Nhn h so; kim Ira, hrning dn cho cá nhãn/t chüc Cong chmg viên cüa Phông cOng chüng V2 ngãy lam vic 

Buâc 3
Chuyn h so cho ngun phiên djch là cong tác viên cña Viên chüc, nguäi lao dng cüa PhOng cOng 
PhOng cong chüng. chirng, S Tu pháp duqc giao th%rc hin. 

Bthc 4
Ngithi. phiên djch k vào trng trang, cong chIrng viên ghi 1ii Ngu&i hiên djch, Cong chüng viên cUa PhOng

2 ngày lam vic 
chirng và k3' vào trng trang bàn djch cOng chxng 

Lam thu tl:lc trà k& qua cho Ca nhânitô chüc; thu phI cong 
Buâc 5

chüng
chüng, S& Tu pháp dUOC ccr tiêp nhãn h so /2 ngày lam vic 
Viên chüc, ngui lao dông cüa Phông cOng 

ti Phông cong chi'mg 

Tong thôi gian giãi quyêt: 02 ngày lam viêc 

86 



26. Thu tc: Cong chfrng hqp dng, giao djch s03n thão san 

a) D6i vâi hçip ding, giao djch không phüc tp 

- Th&i han giâi quy&: 02 ngày lam vic. 

-Quytrinhnib: 

Thfrtr 
cong Ni dung cong vic Trách nhiw xu 1 cong vic ThOi gian thrc hin 

Bithc 1 

- Tip nhn h s yêu cu cong chIrng, giri phiu hçn trã cho 
cá nhãn/tô chcrc; 

- Chuyn h sx giy cho cong chcrng 

Viên chüc, ngthi lao dng cüa Phông cong 
chirng, So Tu pháp duçic ccr tip nhn h sci 
ti Phông cong chCrng 

Y2 ngày lam vic 

BUOC 2 

- Nhn h s và giãi quyt; 

- Kim tra h6 sa; huOng dn và giái thich cho cá nhân/t6 chirc; 
ghi l&i chüng và k vâo tüng trang hçip d6ng, giao djch 

Cong chirng viên cüa Phông cOng chüng 01 ngày lam vic 

BuOc3 
Lam thu tuc trâ k& qua cho cá nhân/t chrc và thu rh1, thu 
lao cong chrng 

Viên chüc, ngu&i lao dông cüa Phông cOng 
cháng, SO Tu pháp diiac cü tiOp nhãn h sa 
ti PhOng cong chcrng 

V2 ngày lam viêc 

Tang thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 

b) Di vói hcp ctng, giao dich phüc tap 

- Th&i han giâi quyt: KhOng qua io ngày lam vic. 

- Quy trInh ni b: 

Thfrttr 
cong Ni dung cong vic Trách nhiêrn xw L cong vic Thri gian thirc hiên 
viçc 

87 



Buâc 1 

- Tip nhân h so yêu cAu cong chrng, gri phiu hcn trã cho 
cá nhãnitO chüc; 

- Chuy&i h so giy cho cong chIrng viên. 

Viên chrc, ngtr&i lao dong cüa Phông cong 
chüng, Si Tix pháp duqc cü tip nhãn h so 
tai Phông cOng chüng 

Y2 ngày lam vic 

Buâc 2 

- Nhn h6 so và giãi quy&; 

- Kim tra h6 so; hutng dn và giái thIch cho Ca nhân/t6 chüc; 
ghi Ru churng và k vào trng trang hcp dng, giao djch 

COng chng viên cüa Phông Cong chüng 09 ngày lam vic 

Brâc 
Lam thu tuc trã kt qua cho cá nhân/t chüc; thu phi, thu thà 
lao cong chüng (nu cO). 

Viên chüc, ngtthi lao dng cCia Phong cong 
chfrng, Si Ttr pháp dtrçuc cr tip nhãn h so 
ti Phông cong chüng 

V2 ngãy lam vic 

Tng thri gian giãi quy&: 10 ngày lam vic 
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27. Thu tc: Cong churng hç'p dông, giao djch do cOng chfrng viên son thão theo d nghj cüa ngirôi yêu cu cong chfrng 

a) D6i vài hçip dng, giao djch không phc tap 

- Thii han  giái quyt: 02 ngày lam vic. 

- QuyfrInhnib: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii ly cong vic Th?n gian thyc hin 

Buàc 1 

- Tip nhân h6 so yêu CU Cong chüng, giri phiu hçn trã cho 
cá nhân/tô chüc; 

- Di thão hçvp dOng, giao dich vâ chuyn ho so giãy cho cOng 
chüng viên. 

Viên chüc, ngtthi lao dng cüa Phông cong 
churng, S& Tu pháp duqc cr tip nhn hO so 
tai Phông cong chng 

'/2 ngày lam vic 

Biiàc 2 

- Nhn h so và giãi quy&; 

- Kirn tra h so; huóng dn và giâi thich cho cá nhân/t chüc; 
ghi l&i chüng và k vào tTng trang hçip dng, giao dich 

Cong chüng viên cia PhOng cong chimg 01 ngày lam vic 

Buâc 3 
Lam thu tiic trã kt qua cho cá nhânitO chtrc và thu phi, thu 
lao cong chrng 

Viên churc, ngixi lao dong cüa Phông cOng 
chrng, Sâ Tu pháp duc cr tiêp nhn h so 
tai PhOng cong chüng 

'/2 ngày lam vic 

T1ng thèi gian giãi quyêt: 02 ngày lam vic 

b) D6i v&i hop ding, giao dch phüc tap 

- Th&i han  giãi quyt: Không qua 10 ngày lam vic. 

- Quy trinh ni b: 

Thfrty 
cOng 
viçc 

Ni dung cong vic Trách nhim xü 1 cOng vic Thbi gian thuc hiên 
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Bthc I 

- Tip than h so yêu cu cong ch(rng, gfri phiu hçn trá cho 
cá than/tO chCrc; 

- Du tháo hcip ding, giao djch và chuyn h6 so giy cho cong 
chimg viên. 

Viên ch(ic, ngu&i lao dong cüa Phông cOng 
chirng, S& Tu pháp &roc cir tip nhn h so 
ti Phông cong chüng 

V2 ngày lam vic 

Buóc 2 

- Nhãn h so và giãi quy&; 

- Kim Ira h so; hu&ng dn và giài thich cho cá nhânith chrc; 
ghi 1?ii chirng và k vào tirng trang hçip dng, giao djch 

Cong chrng viên cüa Phông cong chirng 09 ngây lam vic 

Bmic 
Lam thñ tuc trã k& qua cho cá nhân/th chic; thu phI, thu thu 
lao cong cüng. 

Viên chüc, ngtr&i lao dng cüa Phông cOng 
chüng, S& Tu pháp &rçic ct'r tiêp nhn h so 
ti Phông cOng chi:mg 

/2 ngày lam viêc 

Tng thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 
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28. Thu tiic: Cong chtmg hyp dOng th chap b1t dng san 

a) Di vâi hcip dng không phCrc tp 

- Th&i han giâi quy&: 02 ngày lam vic. 

- Quy trInh nOi  bO: 

Thu tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü I cOng vic Thô'i gian thi!c hin 

Buàc 1 

- Tip nhn h so yêu cAu cong chng, gui phiu hen tra cho 
Ca nhn/tO chirc; 

- Dr tháo hp d6ng, giao djch (nu co) và chuyn h so giay 
cho cong chüng viên. 

Viên chüc, nguôi lao dng cüa Phông cong 
chung, S& Tu pháp duçic ccr tip nhn h so 
tai Phông cong chung 

'A ngày lam vic 

l3uóc 2 

- Nhn h so và giái quyM; 

- Kim tra h so; huong dn và giãi thIch cho Ca nhãn/t chuc; 
ghi 1?ii chung và k vào tung trang hcip dng, giao dich 

Cong chung viên cia Phông cong chung 01 ngày lam vic 

Buoc 3 
Lam thu tilc trã kt qua cho cá nhãn/t chüc và thu phi, thu 
lao cOng chimg (nu co) 

Viên chrc, ngithi lao dng cüa Phông cOng 
chüng, Sii Tu pháp duac cCr tip nhn h so 
tai PhOng cong ching 

V2 ngày lam viêc 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 

b) D6i v&i hçip d6ng phuc tap 

- Th&i han giái quyt: KhOng qua 10 ngày lam vic. 

- Quy trinh ni b: 

Thfrtir 
cong Ni dung cong vic TrIch nhim xfr 1 cOng vic ThOi gian thc hin 
viçc 
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V2 ngày lam vic 
Bi.róc I 

- Tip nhn ho so yêu cu cong chcrng, giri phiu hçn trã cho 
cá nhãn/tô chic; 

- D thão hp dng, giao djch và chuyn h so giy cho Cong 
chCrng viên. 

Viên chrc, ngui lao dng cüa PhOng cOng 
chrng, S Tis pháp thrqc cr tip nhn ho so 
tai Phong Cong chfrng 

Bixàc 2 

- Nhn h so và giãi quyt; 

- Kim tra h so; hixóng dn và giài thIch cho Ca nhân/ti chüc; 
ghi Ru chüng và k' vào tirng trang hqp dng, giao dch 

Cong chrng viên cUa Phông cong chrng 09 ngày lam vic 

Bi.ràc 
Lam thU tuc trã k& qua cho Ca nhân/t6 chirc; thu phi, thu thU 
lao cong chUng (nu co). 

Viên chüc, nguäi lao dng cUa Phông cOng 
chng, Sâ Ttr pháp dugc c1r tip nhn h so 
tai PhOng cOng chüng 

'/2 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyêt: 10 ngày lam vic 
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29. Thu tic: Cong chilng di chüc 

a) D6i vâi Di chüc không ph(rc tp 

- Thii han giãi quy&: 02 ngày lam vic. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tir 
cong 
V IC 

Ni dung cOng vic Trách nhiêm x I cong vic Thôi gian thyc hin 

Buàc 1 

- Tip nhân h6 so yêu cu cong chrng, gri phiu hçn trá cho 
cá nhân/tô chirc; 

- Du thão Di chác (nu co) và chuyên h so giy cho cong 
chrng vien. 

Viên chrc, ngxii lao dng ca Phông cOng 
chüng, S& Tu pháp duoc cfr tiêp nhân h6 so 
tai Phông cong ching 

/2 ngãy lam vic 

Buàc 2 

- Nhn h6 so và giãi quyt; 

- Kim tra h so; hxsng dn và giái thich cho cá nhân/t6 chác; 
ghi Rn chfrng và k vào trng trang hqp dng, giao dlch 

COng chüng viên cüa PhOng cong chrng 01 ngày lam vic 

Buàc 3 
Lam thñ tuc trá kt qua cho cá nhãn/t6 chüc và thu phI, thu 

lao cOng c1nng (nu co) 

Viên chc, ngu?ñ lao dOng cüa PhOng cong 
chirng, So Tu pháp duoc cCr tip nhãn h so 
ti PhOng cong chirng 

/2 ngày lam viêc 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 

b) D6i vOi Di chüc phrc tap 

- Th&i han giái quyt: Không qua io ngày lam vic. 

- Quy trinh ni bO: 

Thütw 
cong Ni dung cOng vic Trách nhim xü ly cong vic Thol gian tht.rc hin 
vice 
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Buôc 1 

- Tip nhãn h so yêu cu Cong chüng, gui phiu hen trâ cho 
cá nhânitô ch(rc; 

- D thão Di chüc (nêu cé) và chuyn h so giây cho cOng 
chüng viên. 

Viên chuc, ngtthi lao dng cüa PhOng cong 
chüng, S Tu pháp duqc cü tip nhn h so 
ti PhOng cong chfrng 

V2 ngày lam vic 

Buic 2 

- Nhn h so và giãi quyt; 

- Kim fra h so; huóng dn và giái thIch cho cá nhãn/th chirc; 
gui 1ñ chirng và k vào trng trang hcip dng, giao djch 

Cong chrng viên cüa Phong cOng chimg 09 ngày lam vic 

Buôc 
Lam thu tic trã kt qua cho cá nhân/t6 chüc; thu phi, thu thu 

lao cOng chfrng (neu có). 

Viên chüc, nguii lao dng cüa Pbông cong 
chüng, Sâ Tu pháp dtrçic cu tiêp nhn h so 
tai Phông cong chirng 

/2 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyêt: 10 ngày lam vic 
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30. Thu tyc: Cong chung van bàn tu chi nhn di san 

a) D6i vâi van bàn tir ch6i nhn di san không phurc tap 

- Thai han  giãi quyt: 02 ngày lam vic. 

- Quy trInh nôi b: 

Thfr tr 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Buâc 1 

- Tip nhn h s yêu cu cong chirng, gcri phiu hen trã cho 
cá nhãn/tO chirc; 

- Dr thão van bàn tr chôi nhãn di san (nu co) và chuyn h 
so giy cho cOng chtrng viên. 

Vién chiic, nguai lao dong cüa Phông cOng 
chCrng, So Tu pháp duçic ci'r tip nhn h so 
tai PhOng cOng chCrng 

V2 ngày lam vic 

BirOc 2 

- Nhãn h6 so và giài quy&; 

- Kim tra h s; huOng dii và giái thIch cho Ca nhân/t6 chüc; 
ghi lOi chCrng và k vào timg trang hqp d6ng, giao djch 

Cong chfrng viên cüa Phông cOng ch(xng 01 ngày lam vic 

BuOc 
Lam thu tuc trá kt qua cho Ca nhân/t6 chcrc và thu phi, thu 

lao cOng chtrng (nu co) 

Viên chirc, nglx?L1i lao dOng cüa PhOng cong 
chirng, SO Tu pháp duoc cr tip nhân h so 
tai PhOng cong chüng 

V2 ngày lam vic 

Tang thôi gian giâi quyt: 02 ngày lam vic 

b) D& vOi van bàn tir ch6i nhân di san phCrc tap 

- Thai hn giâi quyt: Không qua io ngày lam vic. 

- Quy trinh ni b: 

    

Thfr tr 
cong 
viçc 

Ni dung cong vic Irãch nhiêin xii I cön viêc Thôi gian thuc hiii 
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Bric I 

- Tip nhn hè sa yêu cu cong chcmg, gui phiu hçn trá cho 
cá nhãn/tô chüc; 

- Du thâo van bàn ttr chi nhn di san (nu co) và chuyn h 
so giy cho cong chcrng viên. 

Viên chirc, ngu?i lao dông cüa Phông cOng 
chtng, S& Tu pháp dtrçxc ccr tip nhn h sa 
tai PhOng cong ching 

/2 ngày lam vic 

- Nhân h so và giãi quy&; 

- Kim tra h so; hixóng dn và giãi thIch cho Ca thãn/th chcrc; 
ghi ku ch(rng và k vâo tmg trang hçvp dng, giao djch 

Cong chmg viên cüa PhOng cong chirng 09 ngày lam vic 

Lam thu tic trà k& qua cho cá nhân/t chüc; thu phI, thu thu 
lao cOng chCmg (n&i có). 

Viên chüc, ngtxui lao dng cüa Phông Cong 
chüng, So Tu pháp duoc cü tiêp nhn b so 
ti PhOng cOng chüng 

Y2 ngày lam vic 

Tong thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 

Buâc 2 

Buâc 3 
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31. Thu tyc: Cong chung hçrp dng üy quyn 

a) D6i vâi hçvp dng üy quyEn khong phtc tap 

- Th?i h?n  giái quyt: 02 ngày lam vic. 

-Quytrinhnoibô: 

Thir ti 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trãch nhim xü h cong vic ThOi gian thrc hin 

Buâc I 

- Tip nhn h scc yêu cu cong chrng, gcri phiu hçn trã cho 
cá nhân/tô chCrc; 

* 
- Dr tháo hçp dông Ciy quyM (nu cO) và chuyên ho sci giAy 
cho cong chirng viên. 

Viên chirc, nguôi lao dng cia PhOng cong 
chl'Tng, Sc liz pháp duçc cr tip nhãn h sa 
tai Phông cOng chüng 

'/2 ngày lam vic 

B.râc 2 

- Nhn h sci và giái quyt; 

- Kim tra h6 sci; htrâng dn và giái thIch cho cá nhân/th chirc; 
ghi Ian chCrng vâ k vào trng trang hçvp dng, giao djch 

Cong chün viên cüa PhOng cong chüng 01 ngày lam vic 

Bixâc 
Lam thñ tuc trá k& qua cho cá nhân/t6 chrc và thu phI, thu 

lao cOng chIrng (nu co) 

Viên chirc, ngu?i lao dong cUa PhOng cOng 
ch(rng, Si 'Fix pháp ducic ct'r tiêp nhn h sa 
tai Phông cOng chüng 

'/2 ngày lam vic 

Tng thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam viêc 

b) D6i vâi hcp dng üy quyn phirc tap 

- Th&i han  giâi quyM: Không qua 10 ngày lam vic. 

- Quy trinh ni bô: 

Thfrtir 
cong 
viçc 

Ni dung cOng vic Trãch nhiin xii I cong vic Iii ff1 gia ii thirt Ii in 
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Bthc 1 

- Tip nhn h sci yêu cAu cong chimg, giM phiu hçn trá cho 
cá nhân/tô chüc; 

- Dir thão hcip dÔng üy quyn (nu co) và chuyn h so giây 
cho cong chirng viên. 

Viên chüc, ngui lao dong cüa Phong cOng 
chüng, So Tu pháp thrçic Cu tip nhân h so 
tai PhOng cOng chirng 

V2 ngày lam vic 

BtrOc 2 

- Nhn h6 so va giài quyt; 

- Kim tra h sa huOng dn vâ giái thIch cho cá nhán/t6 chuc; 
ghi IM chng và k' vào tung trang hçip dng, giao djch 

Cong chirng viên cüa PhOng cong chcrng 09 ngày lam vic 

BuOc 3 
Lam thu tic trã k& qua cho cá nhân/th ch(rc; thu phI, thu th 

lao Cong chüng (nu Có). 

Viên chüc, ngu&i lao dng cüa Phông cong 
chüng, SO Tu pháp duqc cr tip nhn h so 
ti PhOng cOng chung 

'/2 ngày lam vic 

Tong thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam viêc 
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32. Thu tiic: Nhn hru giü' di chüc 

- Thii han  giái quyt: Ngay trong ngày nhn Di chüc. 

- Quytrmnhnoib: 

Thfr tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic TrIch nhiêm xii' I cong vic Thô'i gian thijc hin 

Buàc I 
- Tip nhn Di chüc, 

- Chuyn Di chüc cho Cong chüng Vfl. 

Viên chirc, ngx&i lao dng cüa Phông cOng 
chng, So Tx pháp duqc cO tiêp nhn h6 s 

j Phông cong ching 
V4 ngày lam viêc 

BuOc2 
Nhãn Di chüc niêm phong bàn di chüc tru&c mt ngithi 1r  di 
chüc, gbi giây nhn liru gii và giao cho ngtr&i 1p di chüc 

Cong chirng vien ca Phông cong chüng '/2 ngãy lam vic 

BuOc 3 Thu phi nhn 1uu gii Di chác 
Viên chcrc, ngir&i lao dông cña PhOng Cong 
chcrng, SO Ttr pháp dircc cr tip nhn h sa 
tai PhOng Cong chirng 

¼ ngày lam vic 

Tng thô'i gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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33. Thu tuc: Cap bàn sao van bàn cong chfrng 

- Thai hn giãi quyt: 02 ngày lam vic. 

- Quy trinh ni bô: 

Thu hr 
cong 
vicc 

Ni dung cOng vic i'rácli nhiin xü I cOng vic Thèi gian thc hin 

BuOc 1 

- Tip nhn h6 so yêu cu cong chüng, gri phiu hen trã cho 
cá nhãn/tô cbüc; 

- Chuyn h so giy cho cOng chüng viên. 

Viên chCrc, ngirOi lao dng cüa Phông cong 
chüng, SO Tii pháp duc cfr tip nhn h so 
ti Phông Cong chung 

/2 ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhn h so vâ giâi quyt; 

. 
- Kiêm tra ho so; htrOng dan nguOi yêu câu; 

Cong chirng viên cüa Phông cong chüng 01 ngày lam vic 

BuOc 3 Lam thñ Wc trá kêt qua cho cá nhânitô chrc và thu phI 
Viên chrc, ngtrOi lao dng cüa PhOng cOng 
chüng, SO Tu pháp duqc cr tiêp nhn hO so 
ti PhOng cong chrng 

V2 ngày lam vic 

Tng thôi gian giãi quyt: 02 ngày [am vic 
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II. LINH VUC LUAT SU' 

1. Thu tyc: Dang k hot dng cüa to chüc hành ngh Jut su 

- Thii han giái quyt: 03 ngày lam vic, k tir ngãy nhân dii h so hop l 

- Quy trmnh ni b: 

Thfrtir 
cOng 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xu 1 cong vic ThOi gian thuc hiên 

Buàc 1 

- Kim tra, huóiig dan, tip nhn h so, gCri phiu hçn trá cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trén C6ng djch vii cong 
truc tuyên va h so giy cho Phông Hành chinh và Bô trçr tu 
pháp cüa S& Dr pháp xlr 1' h so. 

Cong chüc elm Si 111 pháp duçc Cu tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi:r  hãnh chInh Cong 
tiflh 

'/2 ngày lam vic 

Bjrcc2 
- Nh.n h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xfx 1 ho so và di:r  thào kêt qua giái quy& 

Chuyên viên Phông Hành chinh va B6 trçi tir 
pháp 

01 ngàylàmvic 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn di:r  tháo kêt qua giãi quy& trixàc 
khi trInh Lânh do So k phê duyt kt qua 

Länh do Phông Hành chInh va B trçi tu 
pháp 

'/2 ngày lam vic 

BuOc 4 K' phé duyt kt qua TTHC Unh do SO Tu pháp '/2 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu ti1c phát hành vAn ban, chuyn kt qua dn Trung tarn 
Phuc vii hãnh chmnh cong tinh 

VAn thu SO '/2 ngây lam vic 

13ix0c 6 

- Xác nhn trên Cng djch vu cong trrc tuyên; 

- Trá kt quA giAi quyt TTHC cho cá nhAn/t chlic và thu phi, 
l phi (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duoc eli tip nhn 
h so tai  Trung tAm Phi:ic vi:i  hAnh chInh cong 
tinh 

Tng th?ri gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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2. Thu tuc: Pang k hành ngh 1ut sir vol tLr each cá nhãn 

- Thii han giãi quyêt: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dñ h so hçip 1 

-Quytrmnhnib: 

Thu tir 
cong 
'1ic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Thi gian thrc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huóng dn, tip nhn h so, glri phiu hçn trã cho 
nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch v cong 
trrc tuyn va h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trq tu 
pháp cüa SO Tu pháp xCr 1' h so. 

Cong chüc cua So Tix pháp dtrgc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phtc vi hành chInh cong 
tinh 

/2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h so Va giãi quyêt; 

- Xem x&, thâm tra, xCr 1 hO so và d? thão két qua giai quyêt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trg tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

BtrOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn di' thâo kt qua giãi quyt trixOc 
khi trinh Lanh dao SO k phê duyt kt qua 

Lânh do PhOng Hành cbinh và B tro tu 
pháp 

Y2 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt k& qua TTHC Länh do SO Ti' pháp V2 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thñ tVc  phát hành van ban, chuyn kt qua d&n Trung tam 
Phiic vi hAnh chinh cOng tinh 

VAn thu SO /z ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch v1 cong trirc tuyên; 

- Trâ kM qua giãi quyM TTHC cho cá nhAn/t chc và thu phi, 
lé phi (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Ti' pháp dtrçic cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Plc vii hAnh chInh Cong 
tinh 

Tng th&i gian giãi quyM: 03 ngày lam vic 
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3. Thu tic: Chuyn di COng ty Iuât trách nhim huii han và Cong ty 1ut hçp danh 

- Then han giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhân diX h so hcip l 

-QuytrInhnoib: 

Thirhr 
cOng 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhim xr 1 cOng vic T1iôi gian thirc hin 

Bixâc I 

- Kim tra, htrâng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trâ cho 
t6 chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi,i cong 
tr%rc tuyên và h, so giy cho Phông Hãnh chInh và Bô trci tu 
pbáp cüa SO Tu pháp xü l h so. 

Cong chrc cüa So liT  pháp duqc clr tip nhn 
h SO tai Trung tam Phiic vi hãnh chInh cOng 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhân h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thãm tra, xi'r l h so và dr tháo kt qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trq tu 
pháp 

01 ngày lam viec 

BtxOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr tháo kt qua giái quyêt tnr&c 
khi trmnh Lãnh dao  SO k phé duyt kt qua 

Lânh d?o  Phông Hành chInh va I3ô iso' ti,r 
pháp 

Y2 ngày lam vic 

B,r&c 4 K phê duyt k& qua TTHC Lath dao SO Tu pháp /2 ngày lam viêc 

BtrOc 5 
am thu t1c phát hành vAn ban, chuyên kt qua dn Trung tam 

Phzc vi hành chInh cong tinh 
Van tim SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhãn trên C6ng dich V%1 cOng tnic tuyên; 

- Trâ kt qua giãi quy& TTHC cho Ca nhAn/th chirc và thu 1M 
1 phi (nêu có) 

Cong ch(rc cUa SO Tu pháp duqc cO tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tiflh 

Tng thri gian giâi quyt: 03 ngày lam vic 
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4. Thu ttic: Thay däi nôi dung Giy dang k ho3t doug cüa chi nhrnh, cong ty 1uu1 nu0c ngoài 

- Thai hn giài quyt: 02 ngày lam vic, k tiz ngày nhn dii h so hçip lê 

-QuytrInhnibô: 

'l')iü ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xw ly  cong vic i'hO'i gian tliu'c hin 

Burc I 

- Kim tra, hu6ng dn, tip nhn h6 so, gui phiu hen trã cho 
th chiic; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vu cOng 
trirc tuyen và h so giAy cho Phông Hành chInh vâ Bô trcY tu 
pháp cia S Tu pháp xii Iy' h so. 

Cong chCrc cüa Sâ Tu pháp duqc cii tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chinh cong 
tih 

V2 ngày lam vic 

Btràc2 
- Nhn h so Va giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xii l hO so và dix tháo kêt qua giái quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chinh và B trçl tu 
pháp 

'/2 ngày lam vic 

Bu&c 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr tháo kt qua giãi quyM trtrâc 
khi trInh Länh dao Sâ k phê duyt kM qua 

Lânh dao PhOng I-Iành chinh va B trçi tu 
pháp 

1A ngày lam viçc 

Buàc 4 K phê duyt kM qua TTHC Länh dao Si Ttr pháp ¼ ngày lam viêc 

Buàc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh 

Van thu S& '/2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhãn trên C6ng dich vi cong trTC tuyên; 

- Trâ kM qua giài quyM TTHC cho Ca nhãn/t6 chiic và thu phi, 
l phI (nêu co) 

Cong chiic cüa So Tu pháp duqc cii tip nhn 
h SO ti Trung tam Phic vit hành chinh cong 
tinh 

Tong thai gian giäi quyM: 02 ngày lam vic 
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5. Thu tiic: Dãng k ho3t dng cüa chi nhánh, cong ty 1ut nuoc ngoài 

- Th?n h?n  giái quyt: 05 ngày lam vic, k tii ngày nhân dü h6 so hçip l 

-QuytrInhnoib: 

Thti tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü l cong vic Thbi gian thuc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, h.rông dan, tiêp nh.n h so, gui phiu hçn trá cho 
t6 chic; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trên C6ng djch vi cOng 
trrc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trq t!I 
pháp cüa S& Ttr pháp xü l h6 so. 

Cong chüc cua Si Ttr pháp duçic ci tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam viêc 

BtrOc2 
- Nhn h so và giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1 hO so và dr tháo kêt qua giái quyt 

Chuyên viên Phông Hãnh chInh va B6 trçi ttr 
pháp 

02 ngày lam vic 

Bixâc 3 
Th.m dlnh,  xem xét, xác nhn dr tháo kt qua giâi quyt trixâc 
khi trinh Lãnh dao Sâ k' phê duyêt kt qua 

Lnh do PhOng Hành chInh vâ B tr tii 
pháp 

01 ngày lam vic 

Bi.râc 4 K phé duyêt kt qua TTHC Lãnh dao Sr Tir pháp 01 ngày lam viêc 

Bmcc L thU tl:lc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh 

V.n thu Sâ V2 ngày lam vic 

Buâc 6 

- Xác nhOn trên C6ng dich vu cOng trrc tuyên; 

- Trá kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhânit6 chCrc và thu j 

l phi (nêu co) 

Cong chUc cUa Sâ Tix pháp duqc cU tip nhan 
h so tai  Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

Tng thôi gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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6. Thu tc: Däng k' ho3t doug cüa chi nhánh cüa cOng ty 1ut niroc ngoài ti Vit Nam 

- Thii hn giãi quy&: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhân diX h6 so hqp iê 

Thñ tir 

vic 
cong Ni dung cOng vic Trách nhirn xir l cong vic ThOi gian thc hin 

- Kim tra, huâng dan, tip nhOn h so, gri phiu hçn trã cho 
t chrc; Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc cü tip nhn 

Buàc 1 - Quét (scan) h so Va chuyn h so trên C6ng djch vii Cong h so ti Trung tam Phc vii hành chInh cOng Y2 ngày lam vic 

trirc tuyen và h6 so giáy cho Phông Hành chInh và Bô trçr tu tiflh 

pháp cüa Sâ Tu pháp xCr l h6 so. 

- Nhân hi so và giãi quyêt; Chuyên viên Phông Hành chInh và B tro hr 
Buâc2 . 

- Xem xét, thâm tra, xr l' ho so và du tháo kêt qua giái quyêt pháp 
V2 ngày lam vic 

Buc 3
Thm djnh, xem xét, xác nhân du tháo k& qua giãi quyt truâc Lânh dao Phông Hành chInh và Bo trçl tu 

khi trinh Lânh dao Sâ k' phê duyt k& qua pháp 
Y4 ngày lam vic 

Buóc 4 K phé duyt kt qua TTHC Lnh dao  S& Ttr pháp ¼ ngây lam vic 

Buôc 5 
Lam thi:i t1ic phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tarn 
Phiic v hành chInh cong tinh 

VAn thu S /2 ngày lam vic 

- Xác nhn trén Cng djch vu Cong trirc tuyên; Cong chüc cüa So Ttr pháp duçrc cü tip nhn 

BuOc 6 - TrA kt qua giãi quy& TTHC cho cA nhãn/t6 chirc và thu h so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 

l phi (nêu co)
tinh 

Tong thôi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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7. Thu tyc: Chuyn di Van phông 1ut sir thành Công ty 1ut 

- Thii han  giai quyt: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h6 sor hçq, i 

- Quy trInh ni bO: 

Thi,r tir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhirn xu' 1 cOng vic Thol gian thtrc hin 

Bi.rOc 1 

- Kim tra, hixông dan, tip nhn h so, gtri phiu hen trã cho 
t6 chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vy cong 
trrc tuyên và h6 so giAy cho Phông Hành chinh va B trçx tu 
pháp cüa SO Tu pháp xCr l h6 so. 

Cong chüc cüa So Tir pháp ducic cü tip nhn 
h so ti Trung tarn Phyc vii hành chInh cong '/2 ngày lam vic 

BixOc2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thm Ira, xr 1 ho so vâ dir thào kt qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B6 tro tu 
pháp 01 ngày lam viêc 

BuOc 3 
Thãm djnh, xem xét, xác nhn dr thão kt qua giãi quy& thxOc 
khi trinh Lath dan SO k phé duyt k& qua 

Lânh dan  Phàng Hành chinh va B trçi tu 
pháp 

V2 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh dao  SO Tu pháp '/2 ngày lam vic 

BirOc 5 
Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phyc vy hành chInh cOng tinh SO V2 ngày lam vic 

BU(c 6 

- Xác nhn trén Cng djch vit cOng tr1rc tuyên; 

- Trâ kt qua giãi quyt TTHC cho Ca nhân/t chüc và thu phi, 
1 phi (nêu có) 

Cong chic cüa SO Tu pháp duçxc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phyc vi hành chinh cong 
tinh 

Tong thôi gian gill quyt: 03 ngày lam vic 
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8. Thu tyc: Thay di ngu*i di din theo pháp Iut Van phông Iuât sir, Cong ty 1ut trãch nhini liüti 1in mt thãnh viên 

- ThM han giái quyt: 02 ngày lam vic, k tCr ngày nh.n dii h6 so hçvp l 

-Quytrinhnôibô: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trãch nhini xii l cong vic Thôi gian thkrc hin 

Bixàc 1 

- Kim tra, htthng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trá cho 
t chCrc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vii cong 
trrc tuyn và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçl tlj 
pháp ciia So Tu pháp xü 1 h so. 

Cong chCrc ciia S& Tu pháp dime cü tip nhOn 
h sci ti Tnmg thm Phic vi hành chInh cong 
tinh 

'/2 ngày lam vic 

BtrOc2 
- Nhn h so Va giâi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xu l ho so và di.r tháo két qua giái quyêt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B6 trc tu 
pháp 

V2 ngày lam vic 

B.r&c 3 
Thm djnh, xem xét, xac nhan du thão kM qua giãi quyM truOc 
khi trinh Lath dao  SO k phê duyt kM qua 

Lânh dao PhOng Hành chinh và Bô tro tu 
pháp 

¼ ngày lam viêc 

BtxOc 4 K phê duyt kM qua TTHC Lãnh c10 SO hr pháp '/4 ngày lam vic 

BuOc 5 
L thu tic phát hành van ban, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phiic vi hãnh chInh cong tinh 

Van thu SO '/2 ngày lam vic 

BirOc 6 

- Xác nhân trên Cng dich V%1 cong tflrc tuyên; 

- Trá kM qua giái quy& TTHC cho cá nhãn/t6 chüc và thu 
lê phi (neu co) 

Cong chirc can SO 'hr pháp dime cir tiêp nhân 
h so ti Trung tam Phic vi hành chinh cong 
tinh 

Ting thii gian giãi quy&: 02 ngày lam yic 
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9. Thu tyc: Thay dôi nguô'i di din thco pháp Iut cüa Cong ty Iut trách nhini hüu han hal thãnh viên tr& len, Cong  ty Iut hçrp 
dan h 

- Thai hn giâi quyt: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so hçip l 

- Quy trinh nôi b: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu l cong vic Thèi gian thkrc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nl4n h so, giri phiu hen trá cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch vu cong 
trrc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh va B6 trçi tu 
pháp cüa SO hr pháp xir l h so. 

Cong chCrc cüa So Tu pháp duçvc cr tip nhãn 
h so tai  Trung tam Phyc vii hành chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BrOc2 
- Nhân h so và giâi quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xr 1 ho so và dir tháo kt qua giái quy& 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçi Ui 
pháp 

V2 ngày lam vic 

BrOc 
Thni djnh, xem xét, xác nh.n dr thão kt qua giâi quy& tnrOc 
khi trinh LAnh dao SO ky phê duyêt kt qua 

Lãnh dao  PhOng Hành chInh và B trçi ttr 
pháp 

¼ ngày lam vic 

BrOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh do SO Tu pháp '/ ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thU t1c phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vy hành chInh cong tinh Van thu SO /2 ngày lam vic 

Bu'âc 6 
- Xác nhn trén Cng dich vy cong trrc tuyn; 

- Trá kt qua giái quyt TTHC cho Ca nhân/t chcrc và thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chcrc cUa SO hr pháp durc ccr tip nhn 
M so tai  Trung tam Phyc vi hành chInh cong 
tinh 

Ting thOi gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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10. Thu tiic: Hçp nhât Cong ty Iut 

- Th&i hn giãi quyt: 05 ngày, k tr ngày nhn clü h so hçip 1 

-QuytrInhnib: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xü Iy cong vic ThOi gian thirc hin 

Bmc 1 

- Kim tra, huông din, tip nhn h so, gCri phiu hçn trà cho 
th chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng dich Vi cong 
truc tuyn và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô tro tu 
pháp cüa Sâ Ttrpháp xr 1 h6 so. 

Cong chirc cUa Sâ Ttr pháp ducc cü tip nhn 
h so t?i  Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

/2 ngày 

Buâc2 
- Nhn ho so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và dr thão kêt qua giãi quy& 

Chuyên vien PhOng Hành chInh và B6 trq tu 
pháp 

02 ngày 

Brc 3 
Thm dlnh,  xem xét, xác nhãn du thào k& qua giãi quyt truóc 
khi trInh Lath dao  S& k phê duyt k& qua 

Länh dao Phông Hãnh chinh và B6 tra Ur 
pháp 

01 ngày 

Buóc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lãnh dao So Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn kEt qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh 

VänthuSO Y2ngày 

Bithc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vL cOng trTc tuyên; 

- Ira kt qua giái quyt TTHC cho cá nhân/th chic và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong ch.'ic cüa SO Tix pháp dtrc cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

Ting thói gian giãi quyêt: 05 ngày lam viêc 
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11. Thu hjc: Sap nhp Cong ty Iut 

- Th&i han giai quy&: 05 ngày, k tü ngày nhn dü h so hcip le 

- Quy trmnh ni b: 

Thu'tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xtr l cong vic Thôi gian thic hiên 

Buâc I 

- Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gui phiu hen trã cho 

Cong chrc cüa Sâ Tii pháp dtxçic ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

'/2 ngày 

t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi Cong 
trirc tuyn và h so giy cho PhOng Hành chinh và BO trçi tr 
pháp cüa Sâ Tu pháp xr 1 h so. 

Btrâc2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1 ho so và dir thão kêt qua giai quyt 
Chuyên vién PhOng Hành chinh và B trci tu 
pháp 02 ngày 

Brâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhOn du tháo kt qua giài quyt truàc 
khi trinh Lânh dto So k phê duyêt kt qua 

Lânh dao Phong I-Iành chInh và B6 trçi tu 
pháp 01 ngày 

Bu&c 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lãnh dao SO Tir pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hãnh van ban, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vu hành chInh Cong tinh VAn thtr SO V2 ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vii cong trrc tuyên; 

- Trã kt qua .giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chrc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

COng chüc cüa SO Tu pháp ducic clr tip nhn 
h6 so tai Trung tam Phuc vii hành chInh cong 
tinh 

Tng thOi gian giäi quyt: 05 ngày lam vic 



12. Thu tic: Thay di ni dung dang ky' hot dng cüa to chá'c hãnli ngh luãt su 

- Thii han giài quyt: 05 ngày lam vic, k ttr ngày nhin dü h so hp lê 

- Quy trmnh ni bô: 

Thu ti 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü' I' cOng vic Thol gian thirc hiên 

Biiâc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhân h so, gui phiu hçn trà cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giAy cho PhOng Hành chInh và Bô trq tu 
pháp cüa Sr Tu pháp xur I h so. 

COng churc cüa S Tu pháp duqc cü tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phic v1i hành chInh cOng 
tiflh 

/2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhân h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr l ho so và dir thão két qua giãi quyêt 

Chuyên viên Phông Hãnh chInh và B trçx tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm dnh, xem xét, xác nhân du tháo kt qua giài quyt truâc 
khi trInh LAnh dao So k phê duyt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hãnh chInh va B trçl tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Länh dao SO Tu pháp 01 ngãy lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 

Phi,ic vi hành chInh cong tinh 
VAn thu SO V2 ngây lam vic 

BtrOc 6 

- Xác nhân trên Cng djch v cOng trirc tuyên; 

- Trâ kt qua già.i quyt TTHC cho cá nhân/t6 chüc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong chjc cüa SO Tix pháp duqc cur tip nhn 
h so tai Trung tAm Phic vii hành chInh cOng 
tiflb 

Tlng thôi gian giAi quyt: 05 ngày lam vic 
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13. Thu tiic: Dàng k hoat dung cüa chi nhánh cüa t chile hành nghê Iuât sir 

- Thai hn giái quy&: 07 ngày lam viêc, k tr ngày nhn dü h so hgp le 

- Quy trinh ni b: 

Thfr tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü L cong vic Tho'i gian thiyc hin 

BtrOc 1 

- Kim tra, hi.ràng dn, tip nhn h so, gri phiu hçn trã cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch V1 Cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trq tu 
pháp ca SO Tir pháp xü l h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duçc cr tMp nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh Cong 
tiflh 

1/2 ngày lam vic 

Bixóc 2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr 1 h so và du thão kt qua giâi quyêt 
Chuyên viên Phong Hành chInh và B6 trçx Pr 
phál) 03 ngày lam vic 

BuOc 
Thm dinh, xem xét, xác nhân dr thão kt qua giái quyt truOc 
khi trinh LAnh dao  SO k phê duyt kt qua 

Lânh dao Phông Hành chInh và B6 tro tir 
pháp 02 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh dao So Tuphãp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu t11c phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vv hãnh chInh cOng tinh Van thu SO 1/2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nh.n trén Cóng dch v%1 cong trrc tuyên; 

- Trã kt qua giái quy& TTHC cho cá nhân/t6 chtrc và thu phi, 
l phi (nêu co) 

Cong chuc cña SO Tir pháp duqc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

Tng thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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14. Thu tyc: Chm dfrt hoat dng cüa t chiic hành nghe 1ut sir 

a) T chác hành ngh lut su ti chm d(rt hoat dng hoc cong ty lut bj hcrp nht, sap nhp 

- Than hn giài quyt: Chain nht là 30 ngãy, tniôc th&i dim du kin chAm düt hoat dng, t6 chüc hành ngh luât su phâi thông báo bang 
van bàn cho Si Tir pháp, Doàn luât su a dja phuccng noi dAng k hoat dng và noi có tnt sr cüa chi nhánh. 

-QuytrInhnoibo: 

Thtr tir 
cong 
V 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic ThOi gian thyc hin 

Bu&c I 

- K.im tra, huàng dan, tip nhn h so, gi:ri phiu hçn trá cho 
t6 chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyM h so trên Cng djch vy cong 
trirc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh và B trçl tu 
pháp cüa So Tu pháp xir 1 h so. 

Cong chrc cüa Si Tu pháp duoc cir tiEp nhan 
h so ti Trung tam Phyc vy hãnh chInh Cong 
tinh 

BuOc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 ho so và du tháo két qua giái quy& 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçl tis 
pháp 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn di,r tháo kt qua giãi quyt tnr&c 
khi trmnh LAnh dao SO k phê duyt kt qua 

Lath dao PhOng Hành chinh và B trçi ttr 
pháp 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lanh dao  SO Tu pháp 

BuOc 5 
Lam thu titc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phyc vu hành chmnh Cong tinh VãnthuSO 

Bi.rOc 6 

- Xác nhân trên Cng dch vt cong trirc tuyên; 

- Ira k& qua giãi quy& Ill-IC cho Ca nhãn/th chrc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duçc cr tip nhn 
h so tii Trung tam Phyc vii hành chInh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: KhOng quy djnh 
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b) T chirc hành ngh 1ut six b! thu hM GiAy dAng k hoat dông hoc Trixông van phông luãt six, Giám d6c cong ty 1ut trách nhim hitu hn 
mt thãnh viên hoc tat cã các thãnh viên cüa cong ty 1ut hqp danh, thãnh vién cüa cong ty 1ut trách nhim hüu han hai thành viên trô len bj thu 
h61 Chfrng chi hãnh nghê 1ut six 

- Thii hn giãi quyt: 07 ngày lam vic. 

-Quytrinhnôib: 

Thirtir 
cong Ni dung cong vic Trách nhim xfr ly cong vic Thôi gian thirc hin 

Buâc I - Xem xét, th.m tra, xü l h so và dir thào kt qua giài quyêt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B tro tu 
pháp 

03 ngày lam viêc 

Bucrc 2 
Thm djnh, xem xét, xác nhân dr thào k& qua giâi quyt trixâc 
khi trinh Lãnh dao S& k phê duyêt kt qua 

LAnh do Phông Hành chinh và B6 trçr tix 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buâc 3 K' phê duyêt kt qua TTHC Lânh dao Si Tir pháp 01 ngày lam vic 

Buc 4 
Lam thu t11c phát hành van bàn, chuyn két qua dn Doàn luât 
six, ccv quan thu& 

van thu S& 01 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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15. Thu tiic: Bang k5' ho3t dng cüa cong ty Iut Vit Nam chuyên dôi tu cong ty 1ut nuóc ngoãi 

- Th?ñ h?n  giái quyt: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçip lé 

-Quytrmnhnib: 

ThirtLi 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii 132 cong vic ThOi gian thrc hin 

Bu&c 1 

- Kim tra, huórng dn, tip nhân h so, gri phiu hen trâ cho 
t6 chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trén Cng djch vu cOng 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chmnh và BO trq tu 
pháp cüa SO Tir pháp xcr 132 h so. 

Cong chüc ciia So Tu pháp duçic cCr tip nhãn 
h so tai  Trung tam Phic vii hành chInh cong 
tiflh 

v2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 132 hO so và dix thão két qua giâi quyt 
Chuyên viên PhOng Hãnh chInh và B trçl tu 
pháp 03 ngày lam viêc 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn du thão kt qua giãi quyt tnrOc 
khi trinh Lânh dao SO k32 phê duyêt kt qua 

Lânh dao PhOng Hành chInh và B6 trg tu 
pháp 02 ngày lam vic 

BuOc 4 1(32 phé duyêt kt qua TTHC Lânh dao  SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BixOc 5 
Lam thu tic phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic viii hành chInh cong tinh Vn thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trén Cng djch vv cong trljc tuyn; 

- Trâ kt qua giài quyt TTHC cho cá nhânJt chuc và thu phi, 
lê phi (neu co) 

Cong chcrc ciia SO Tu pháp duc cr tiEp nhn 
h so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

Tng th&i gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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16. Thu tuc: Cp Ii Ciãy dang k hoyt dng cüa chi nhánh, cong ty 1ut nu'óc ngoài 

- Th?i hn giái quy&: 10 ngày lam vic, k tir ngày nhn dñ h s hçp 1 

- Quy trInh ni b: 

Thfrtir 
công 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xtr 1 cong vic ThOi gian thrc hin 

Buâc I 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h scy, gri phiëu hçn trã cho 
th chüc; 

- Quet (scan) h s và chuyn h6 sa trên Cng djch vi cong 
trirc tuyên và h6 sa giAy cho Phông Hành chInh và Bô trçi tu 
pháp cüa S& Tu pháp xCr l h sd. 

COng chüc cüa S& Tu pháp duqc cCr tip nhn 
h sa ti Trung tam Phiic vi hành chmnh cOng 
tiflh 

Y2 ngày lam vic 

Btxôc2 
- Nhn h6 sa Va giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xü l ho sci và d%r thão kEt qua giài quyt 

.Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

05 ngày lam viêc 

Bu&c 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhOn dii tháo kt qua giái quyt truâc 
khi trinh LAnh d?o  Sâ k phê duyt k& qua 

Lath dao PhOng Hãnh chInh va Bô trçi 
pháp 

03 ngày lam vic 

Buàc 4 K phé duyêt kt qua TTHC Länh do Si Tu pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thu tl:Ic phát hânh van ban, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vi hành chInh cong tinh Van thu S V2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng tr1rc tuyên; 

- Trá kt qua giái quyt TTHC cho cá nhârilt chrc và thu 
1 phi (neu co) 

Cong chüc cua So Tu pháp duçic Cu tip nhân 
h s tai  Trung tam Phic vi hành chInh Cong 
tinh 

Tang thbi gian giai quyt: 10 ngày lam vic 
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III. LINH VIIC TU VAN PHAP LUILT 

1. Thu tyc: Thay di nOl (lung dang k ho?t  dng cüa Trung tam hr van pháp luãt, Clii nhánh 

- Th?ii han giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hqp 1 

-QuytrInhnib: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhirn xu 1 cong vic ThOi gian thrc hin 

Bu&c 1 

- Kim tra, hwàng dan, tip nhOn ho so, gri phiu hen trá cho 
th chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng dlch  vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chinh và Bô trq 
pháp cüa Sâ Tu pháp xir 1 h6 so. 

Cong chüc cüa S Tu pháp cluoc cü tip nhân 
h so t?.i  Trung tam Phic vi hânh chInh cong 
tinh 

/2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhn h so Va giái quyêt; 

- Xem xét, thám tra, xir 1' ho soya du thão két qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçY tu 
pháp 

01 ngày1àmvic 

Buàc 3 
Thm ctlnh, xem xét, xác nhn dir tháo kt qua giái quyt truâc 
khi trInh Lãnh dao Si k phê duyt k& qua 

Länh dao  Phóng Hành chinh và B trçi tu 
pháp 

/2 ngày lam vic 

Bi.ràc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dao S Tix pháp /2 ngày lam vic 

Buàc 5 
Lam thñ tuc phát hành vAn ban, chuyn kt quA dn Trung tAm 
Phic vi hAnh chinh cong tinh 

VAn thu Sâ '/2 ngAy lam vic 

Bi.râc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong tivc tuyên; 

- TrA ktquà giAi quy& TTHC cho cA nhân/t chCrc và thu phi, 
l phi (neu co) 

cong chrc cüa Sâ hi phAp ducxc cü tip nhân 
h6 so tai Trung tArn Phiic vi hAnh chInh cong 
tinh 

Tong thôi gian giãi quyt: 03 ngAy lAm vic 
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2. Thu tyc: Däng k hot dng cho Chi nhánh cüa Trung tam hr van pháp 1uIt 

- Th&i hn giái quy&: 03 ngày lam viêc, k tü ngày nhn dü h so hçip 1 

-Quytrinhnib: 

Thfrtr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu l cong vic Thô'i gian thirc hin 

Buàc I 

- Kim tra, htrâng din, tip nhn h6 so, giri phiu hçn trâ cho 
t churc; 

- Quet (scan) h6 sci vã chuyn h so trên Cng djch V%1 Cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chInh và Bô trçr tu 
pháp cüa Sr hr pháp xr 1 h6 so. 

Cong chüc cüa Sâ Tix pháp duqc cir tip nhn 
h so t?i  Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Buàc2 
- Nhân h6 so và giài quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xCr l ho so và dir thão k& qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chinh và B trq ttx 
pháp 

01 ngày lam vic 

Bi.râc 3 
Thm dinh, xem xét, xác nhn dir tháo k& qua giãi quy& trirâc 
khi trInh Lânh dao Sr k phê duyt k& qua 

Länh dao  Phông Hành chInh và B6 trci ti.r 
pháp 

v2 ngày lam vic 

Btrâc 4 K phé duyêt kt qua TTHC Lành dao So hr pháp Vz ngày lam vic 

BtrOc 5 
Lam thu tiic phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc VU hành chmnh cong tinh 

Van thu SO V2 ngày lam viêc 

BuOc 6 

- XáC nhAn trên C6ng djch vu cOng trrc tuyên; 

- Trã kt qua giãi quyt TTHC cho Ca nhân/t6 chrc và thu phi, 
l phi (nêu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp thrçic cl'r tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hãnh chInh Cong 
tinh 

Tong thoi gian giãi quyk: 03 ngày lam vic 
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3. Thu ti1c: Cap the hr vn viên pháp Iuât 

- Th?Yi h?n  giâi quy&: 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn ctü h so hçip 1 

-QuytrInhnôib: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung Cong vic Trách nhim xii I3 cOng vic 1'hOi gian tlurc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhOn h so, gCri phiu hçn trà cho 
cá nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyn và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçl ttr 
pháp cüa SO Tu pháp xr l h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duoc cü tip nhOn 
h6 so tai  Trung tam Phic vi hãnh chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhân h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thãm tra, xfr 1 ho so và dr thão kêt qua giái quyt 

Chuyên viên PhOng Hãnh chInh và B trci tu 
pháp 

01 ngiy iñm viçC 

BuOc 3 
Th&n djnh, xem xét, xác nhân dix thão k& qua giài quyt truOc 
khi trInh Lânh dao SO k phé duyt k& qua 

Lãnh dao Phông Hành chInh va B6 tro tu 
pháp 

'/2 ngày lam viêc 

BuOc 4 K phê duyt k& qua TTHC Länh dao SO Tix pháp V2 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thU tuc phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chinh cong tinh 

Van thu SO V2 ngày lam vic 

BixOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch v1 cOng tr%rc tuyên; 

- Trã kt qua giai quyEt TTHC cho Ca nhân/t chrc a tim 1)ij 
l phi (neu co) 

Cong chc cUa SO Tu pháp thrqc cr flip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vv hành chInh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyM: 03 ngày lam vic 
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4. Thu tizc: Thu hôi the tir van viên pháp 1ut 

- Thm hn giãi quyêt: 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so hçvp 1 

- Quy trInh nôi b: 

Thu tu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhini xtr 1 cOng vic Thôi gian thçrc hiên 

Bixâc 1 

- Kim tra, hucng dan, tip nhn h6 so, gCri phiu hçn trã cho 
th chirc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trirc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chinh và Bô trçi tu 
pháp cüa Sâ Ttr pháp xr l h so. 

Cong chirc cUa Si Tu pháp di.roc ccr tip nhn 
h6 so ti Tiiing tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

V2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhn h so và giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir l ho so và dtr thão kt qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh vâ B trci tu 
pháp 

V2 ngày lam viêc 

Buâc 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thão k& qua giai quyt tnràc 
khi trmnh Lãnh dao S& k phê duyt k& qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B6 tro ti' 
pháp 

¼ ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyet kM qua TTHC Lãnh dao Si Ttr pháp ¼ ngày lam viêc 

Buàc 5 
Lam thu tVc  phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phuc vi hành chInh cong tinh 

Van thu Si V2 ngày lam vic 

Buâc 6 

- Xác nhân trên C6ng dich vu cong trrc tuyên; 

- Trà kM qua giài quyM TTHC cho Ca nhân/t chüc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong churc cUa SOr Tu pháp duoc cü tip nhân 
h so ti Trung tam Phiic vi hanh chInh cOng 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyM: 02 ngày lam vic 
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5. Thu tic: CAp Ii the tir vAn viên pháp 1ut 

- Thii han giãi quyt: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hqp 1 

-QuytrinhnibO: 

Thfrtly 
cong 
vic 

Ni dung cong vic 'FrIch nhim xu ly' cong vic Thbi gian thiyc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, hithng dan, tip nhn h so, gri phiu hen trâ cho 
t chrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
tWc tuyên và h so giAy cho Phong Hành chinh vã B trçi tu 
pháp cüa So hr pháp xii 1 h so. 

Cong chxc cUa S?i Tu pháp duçic cCr tip nh.n 
h so ti Trung tam Ph1:ic vii hânh chInh cong 
tiflh 

/2 ngày lam VC 

BixOc 2 
- Nhn h6 so và giái quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1" h6 so và dix thão k& qua giai quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B tro tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm dnh, xein xét, xác nhân du thão kt qua giãi quy&t truOc 
khi trinh Lânh dao SO k phê duyt kt qua 

Lãnh do Phông Hành chInh và B tra tu 
pháp 

'/2 ngày lam vic 

BirOc 4 Ky phê duyt kt qua TTHC Lânh dao SO T.r pháp V2 ngày lam viêc 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hãnh van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vi hành chInh cOng tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BxOc 6 

- Xác nhãn trên Cng dlch  vi cong trtrc tuyên; 

- Trã kt qua giãi quy& TTHC cho cá nhânit6 chrc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong chcrc cüa SO Tix pháp duçyc ccr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vii hành chInh cong 
tinh 

Tong thoi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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6. Thu tl?c:  Dáng k hot (tong cüa Trung tam hr van pháp Iuit 

- Than hn giãi quyt: 05 ngày lam vic, k tir ngày nhtn dü h sa hçip 1 

- Quy trInh ni b: 

ThIrty 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhiêm xu ly cong vic ThOi gian thuc hin 

BirOc 1 

- KMm tra, huông dan, tip nhtn h so, gCri phiu hçn trã cho 
to chüc; 

- Quet (scan) h6 so và chuy&i h so trên Cng djch vii  cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chmnh và Bô tro tu 
pháp cita SO Ttr pháp xr 1 h6 so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp ducrc cix tip nhn 
h so ti Trung tam Phic i  hành chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xfx l h so và dir thão kt qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Bc 
Thm djIIh, xem xét, xac nhn du thâo k& qua giâi quyt tnthc 
khi trInh Lânh dao  SO k phê duyt kt qua 

Länh do PhOng Hânh chInh và B trcr tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt k& qua TTHC Länh (tao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thñ tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic t hãnh chInh cong tinh 

Van thu SO V2 ngãy lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhãn trên Cng dich vu cOng tr1rc tuyên; 

- Trã kt qua giãi quyEt TTHC cho Ca nhânit6 chüc và thu 
1 phi (nêu co) 

Cong chxc cüa SO Tu pháp duqc c tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic i  hành chInh cOng 
tinh 

Ttng thôi gian giãi quyt: 05 ngãy lam vic 
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7. Thu tl?c:  Chm dfrt hot dng cüa Trung tarn tu van pháp 1ut trong truong hop theo quyt dnh cüa to chü'c chü quãn 

- Th&i hn giãi quyM: Ngay trong ngãy 

- Quy trInh nOi  b: 

ThIrti 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trác}i nhiêm xir ly cong vic 'I'hôi gian thtyc hin 

Buc I 

- Kim tra, htrông dan, tip nhn h so, gfri phiu hçn trá cho 
t ch(xc; 

- Quét (scan) h sci và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trirc tuyên và h so giy cho Phông Hãnh chInh và Bô trçi tu 
pháp cüa SO Tir pháp xr 1 h so. 

Cong chirc cüa So Tu pháp duqc ccr tMp nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tiflh 

¼ ngãy lam vic 

Rijoe 2 
- Nhn h6 so và giái quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr 1' h so và dr tháo k& qua giái quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh va B trcl tu 
pháp ¼ ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm djnh, xein xét, xác nhin dir thão kt qua giái quyt truOc 
khi trInh Lãnh dao SO k phê duyt kt qua 

Lath ctao Phông Hành chinh và B6 trçT tu 
pháp 

BuOc 4 K' phê duyt kM qua TTHC LAnh dao SO Tu pháp ¼ ngày lam viêc 

BuOc 5 
Lam thu tlic phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phiic vi hãnh chInh cong tinh Van thu SO '4 ngày lam viêc 

BuOc 6 

- Xác nhn trén Cng djch vi cOng tn/c tuyên; 

- Ira ktquá giái quyM TTHC cho Ca nhân/t6 chi:rc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong chCrc cüa SO Tu pháp duçic cr tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phic vi hành chmnh cong 
tinh 

Tong thôi gian giãi quyM: 01 ngày lam vic 

124 



8. Thu tiic: Chãm düt ho3t dng trung tam tir van pháp 1ut trong tru*ng hp bj thu hi giy däng k ho3t dông 

- Thxi hn giài quyêt: 07 ngày lam vic, k tr ngày thu hi Giy dang k hot dng. 

- Quy trinh nôi b: 

Thtr tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu ly  cong vic Thi gian thiyc hin 

Buàc I Xem xét, thm tra, xr l h so và dr thão kt qua giãi quyt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trci tu 
phãp 

03 ngày lam vic 

Brnrc 2 
Thrn djnh, xem xét, xác nhn dr tháo kêt qua giãi quyt truâc 
khi trInh Lãnh dao S& k' phê duyt kt qua 

LAnh do PhOng Hành chInh va B tra tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buâc 3 K phê duyt kt qua TTHC Lành do Sà Tix pháp 01 ngày lam vic 

Buóc4 
Lam thu tvc  phát hmh van ban, chuyn kt qua dn t chüt 
chü quãn 

Van thu S 01 ngày lam vic 

Tang thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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9. Thu tuc: Chgm dü't ho3t (lông cüa chi nhánh Trung tam tu vn pháp IuIt 

- Thxi han giãi quyt: Không quy djnh 

- Quy trInh ni b: 

Thu tu 
cong 
vicc 

Ni dung cong vic Trách nhini xfr 1 cong vic ThOi gian thrc hin 

Buóc 1 

- Kim tra, hu&ng dn, tip nhn h so, güi phiu hçn trâ cho 
to chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyn và h so giAy cho Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp cüa S& Tu pháp xr 1 ho so. 

Cong chrc cia S Tu pháp &rc cir tip nhn 
hO so t.i Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tiflh 

Bucic2 
- Nhn h so và giãi quy&; 

, 
- Xem xét, thãm tra, xir 1 ho so và dr thâo kêt qua giãi quyêt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh vâ B tro tu 
phap 

1.TOC B 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn d thão kM qua giài quyM tnxàc 
khi trinh LAnh do S k phê duyt kêt qua 

Unh d?o  PhOng Hành chInh và B tro tu 
pháp 

BixOc 4 K phê duyt kM qua TTHC Lãnh dao  S& Tu pháp 

Buoc5 
Lam thu tuc phát hành vAn bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phic vii hanh chinh cong tinh VanthuSo 

BuOc 6 

- Xác nhn trén Cng djch vi cong twc  tuyên; 

- Trã két qua giài quyM TTHC cho cá nhân/t chüc và thu phi, 
1 phi (nu có) 

Cong chüc cUa S Tu pháp duc cr tip nhn 
hO so tai  Trung tam Phitc vi hành chInh cOng 
tinh 

Tong thôi gian giãi quyêt: Khong quy djnh 
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10. Thu tiic: Thu hi Giãy däng k hot dng cüa Trung tam ttr van pháp 1ut, chi nhánh 

a) Trong trithng hcp Trung tam ttr vAn pháp 1ut, Chi nhánh không dü s hrcmg 1ut su, tix vAn viên pháp 1ut theo quy djnh cüa Nghj djnh s 
77/2008/ND-CP 

- Th?i han  giâi quyt: 60 ngày, k t1r ngày Trung tam tr vAn pháp 1ut, Chi nhánh không dü s hrçmg 1ut six, tu vAn viên pháp 1ut. 

- Quy trInh ni b: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic Tho'i gian thtyc hin 

Bixc 1 Xem xét, thAm tra, xir 1 h sci và dir  thão két qua giãi quyAt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trcc ti 
pháp 

30 ngày 

Bi.thc 2 
ThAm dinh, xern xét, xác nhn dr tháo kt qua giãi quyt truóc 
khi trInh Lãnh dao  Si k' phê duyt kAt qua 

Lânh dao  Phèng I-lành chInh và Bô tro tu 
pháp 

25 ngày 

Btxâc 3 K phê duyt kAt qua TTHC LAnh dao  S& Tu pháp 03 ngày 

Buàc 4 
Lam thu tiic phát hânh van ban, chuyên kAt qua dAn t chi:rc 
chü quãn 

Van thu S 02 ngãy 

Ting thbi gian giãi quyt: 60 ngày 
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IV. LINH VV'C  DAU GIA TM SAN 

1. Thu ttuc:  Cp The du giá viên 

- Th&i han giái quyt: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçp lê 

- Quy trmnh ni bO: 

Thir tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu' 1 cong vic ThOi gian thii'c hin 

Ri.thc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nh.n h6 so, gri phiu hçn trá cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch v cong 
trrc tuyen và h so giy cho Phong Hành chInh va B trçi t1J 

pháp cüa S Ti.r pháp xü 1 h so. 

Cong chCrc cüa Sâ Tix pháp dixgc Cu tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vi bath chInh cong 
tinh 

'/2 ngay lam vic 

Buâc2 
- Nhân h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dr tháo kêt qua giãi quyt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B tra tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thão k& qua giâi quyt truàc 
khi trInh Lânh do Sâ k phê duyt kt qua 

Lath do Phông Hành chInh va B trçi tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buôc 4 K' phê duyt kt qua TTHC Lânh dao  S& Ti.r pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thu ti1c phát hành van ban, chuyn két qua dn Trung tam 
Phic vi hành chInh cong tinh 

Van thu Sâ V2 ngày lam vic 

Buâc 6 

- Xác nhn trên Cng dlch vi1 cOng trrc tuyên; 

- Trá kt qua giái quyt TTHC cho Ca nhân/t6 chirc và thu phi, 
l phI (nêu co) 

Cong chirc cüa S Tix pháp dtrgc ccr ti&p nhn 
h so ti Trung tam Phic vt hành chinh Cong 
tiflh 

Tng thOi gian giäi quyt: 05 ngày lam vic 
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2. Thu tijc: Thu hi The du giá viên 

- ThYi hn giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhãn &xçic Quy& djnh cia Bô truOng Bô Ttr pháp v vic thu h8i Chüng clii hành ngh 
dâu giá. 

- Quy trInh nOi  bô: 

Thw tu' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic ThO'i gian thuc hin 

BirOc I 

- Kim tra, hung dn, tip nhn h6 so, gcri phiu hçn trã cho 
th chi'rc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vz cong 
trrc tuyen và h so giy cho Phông Hãnh chinh và Bô trg tu 
pháp cüa SO Tu pháp xr l h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duçic cr tMp nhn 
h so tai Trung tam Ph%ic vi hành chInh cong 
tiflh 

/2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nbn h6 so và giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 1 h so và dir tháo két qua giãi quyt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

01 ngày lam V1C 

Bithc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr tháo kt qua giai quy& tnxOc 
khi trInh Lath do SO k phê duyt kât qua 

Lânh c10 PhOng Hành chInh và B6 trçl tu 
pháp 

V2 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh clao SO Tu pháp ' '/2 ngày lam vic 

BixOc 5 
Lam thñ tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vii hành chInh cOng tinh 

Van thu SO '/2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong trl:rc tuyên; 

- Trã kt qua giâi quyt TTHC cho Ca nhân/t6 chrc và thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duçic cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tinh 

T6ng thbi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 
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3. Thu tyc: Cp 1i The du giá viên 

- Thii hn giai quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhân duçic giy d nghj. 

- Quy trInh nGi  bô: 

Thfrtu' 
cong 
vic 

Ni (lung cong vic Trách nhim xü 1 cong vic ThO'i gian thirc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huâng dn, tip nhOn h so, gui phiu hçn trã cho 
t chi.'rc; 

- Quét (scan) h6 sci và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trçl tu 
pháp cüa Sâ Tu pháp xi:r 1 h6 so. 

Cong chIrc cüa S& Tu pháp duçic c1r tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vy hành chInh cong 
tiflh 

v2 ngày lam viec 

Bthc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, th l ho so và dr tháo kêt qua giai quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh vi 13é tr tii 
pháp 

01 ngày lam vic 

Btxàc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn d%r tháo k& qua giâi quy&t truâc 
khi trInh Lath do So k phê duyt k&t qua 

Lãnh dao  Phông Hành chmnh và B trçc tu 
pháp 

Y2 ngày lam vic 

BtrOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh do SO Ttr pháp Y2 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tic phát hãnh van ban, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phiic vii bath chinh cong tinh 

Van thu SO Y2 ngày lam vic 

Bi.róc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong trirc tuyên; 

- Trá k& qua giâi quyt TTHC cho cá nhân/t chirc và thu phi, 
lê phI (neu co) 

Cong chfrc cUa SO Ttr pháp duc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Ph1:ic vi hành chInh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 03 ngày lam vic 



4. Thu tiic: Dang k hoyt dng cüa doanh nghip dâu giá tài san 

- Th&i hn giái quyt: 10 ngày lam vic, k tir ngày nhn dü h so' hop le. 

- Quy trinh nôi b: 

Thtr ti 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir 1 cong vic Tho'i gian thrc hin 

Buâc I 

- Kim tra, huâng dan, tip nh.n h so, gri phiu hn trá cho 
t chi.c; 

- Quét (scan) h so' va chuyn h so' trén Cng djch vti  cong 
trrc tuyên và h so giây cho PhOng Hânh chInh và Bô trçl tii 
pháp cüa Sâ Ttx pháp xr 1 h so. 

Cong chirc cüa Sâ Tu pháp dixçc cir tip nhn 
h so' tai Trung tam Phiic vt hành chInh cong 
tinh 

1/2 ngày lam vic 

Buó'c 2 
- Nhn h so và giâi quyêt; 

- Xem xót, thtm tra, xü 1 h so và dir thão kêt qua giãi quyt 

Chuyên viên PhOng Hành chInh vã B tro Ui 
pháp 

05 ngày lam vic 

Buc 3 
Thãrn djnh, xem xét, xác nhin dir thão kt qua giãi quyt tnró'c 
khi trInh Lãnh do S k' phê duyt kt qua 

Linh dao  PhOng Hãnh chInh và B trV Ut 
pháp 

03 ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt két qua [l'l-IC Länh dio SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

Bu'âc 5 
Lam thii ttc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vii hãnh chInh cong tinh Win thu S '/2 ngày lam vic 

Buc 6 

- Xác nhn trén Cng dch vi1 cOng trrc tuyên; 

- Tra kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/të, chirc vii thu phi, 
l phi (néu co) 

Cong chirc cña S Tu pháp dtrc cir tip nhn 
h so tii Trung tam Phi,ic vi hinh chInh cong 
tinh 

Tong thb'i gian giai quyt: 10 ngiiy urn vic 



5. Thu tiic: Dang k hoat dng di vcri doanh nghip dâu gui tâi san thành 1p tru'ó'c ngày LuIt dlu giá tài san có hiu hrc thi hành 
chuyên di toàn b hot dung cüa doanh nghip 

- Thii han  giài quyt: 10 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçip le. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thfr ty 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 1 cong vic Tho'i gian thirc hiên 

BuOc 1 

- Kim tra, hrnng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trà cho 
t6 chic; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi Cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và B6 trq ttr 
pháp cüa S& Tu pháp xi l' h so. 

Cong chüc cña S Tu pháp duc cr tip nhn 
h so tai  Trung tarn Phitc vii hành chInh Cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Buôc2 
- Nhn h so và giài quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr 1 ho so và dr thão kêt qua giài quy& 

Chuyên viên Phông HàIIh chInh và B tro tu 
pháp 

05 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thào kt qua giái quyt truâc 
khi trInh Lãnh do So k' phê duyt kt qua 

Länh do PhOng Hành chInh va B trçr 
pháp 

03 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Länh dao SO Tix pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn két qua d&n Trung tam 
Phiic vii hânh chInh cOng tinh 

Van thu SO Y2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vi cOng trirc tuyên; 

- Trà ktquâ giái quyt TTHC cho Ca nhânIt chrc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duçc cir tip nhn 
h so tai  Trung tam Phc vi hành chInh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 



6. Thu hic: Däng k boat dng di vó'i doanh nghip du giá tãi san thãnh Ip tru'&c ngày Luât du giá tài san có hiu hrc thi hãnh 
tiêp tic hot dng dâu giá tài san và kinh doanh các ngãnh nghê khác 

- Thxi han giãi quyt: 10 ngày lam vic, k tr ngày nhan dü h so hop Ia. 

- Quy trinh nOi  bô: 

Thfrtir 
cong 
vlçc 

Ni dung cOng vic Trách nhim xu 1 cong vic ThOi gian thirc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, hixàng dn, tip nhn h so, gi:ri phiu hçn trã cho 
to chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng dich vu cong 
trc tuyn và h6 so giy cho PhOng Hàrih chInh va B6 trçi tu 
pháp cüa So Tu pháp xr 1 ho so. 

Cong chc cüa Sâ Tix pháp duçic ci'r tip nhn 
ho so tai  Trung tam Phuc vii hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Bucrc2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xern xét, thâm tra, xir l' ho so và dir thão kêt qua gtái quyêt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh vã B tro ti' 
phap 

05 ngày lam vic 

Booc 
Thm dinh, xem xét, xác nhân du tháo kt qua giâi quyt truOc 
khi trinh Lanh dto So ky phe duyçt ket qua 

Lnh dao PhOng Hành chinh vâ B tro tu 
phap 

03 ngay lam viec 

BuOc 4 K phê duyt k&t qua TTHC Lath dao  SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

Buoc 5 
Lam thU tuc phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phic vi,i hanh chinh cong tinh 

Van thu So Y2 ngay lam viec 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trrc tuyên; 

- Trã két qua giâi quyM TTHC cho cá nhOn/t chrc và thu phi, 
l phi (nu co) 

Cong chcrc cUa SO Tu pháp duc cCr tip nhn 
hO so ti Trung tam Phic vi hành chInh Cong 
tinh 

Tng thri gian giãi quyM: 10 ngày lam vic 
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7. Thu tc: Thay di ni dung ding k5' ho3t dông cüa doanh nghip dâu giá tài san 

- Thôri han giãi quyt: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhn &xçic giy dè nghj thay di. 

-QuytrInhnib: 

Thfrt 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhim xii 13? cong vic Thôi gian thkrc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, hi.rOng dn, tip nhn h so, gCri phiu hn trã cho 
t chic; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
tnrc tuyên và h6 so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçi t'J 
pháp cfia SO Tix pháp x 15' h so. 

Cong chirc cüa SO Ttr pháp duçic cir tip nh.n 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vi4c 

BuOc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thãm tra, xr 15' h so và dr thâo két qua giâi quy& 

Chuyên viên PhOng Hãnh chInh và B trV tr 
pháp 

02 ngày lam vic 

BuOc 3 
ThAin djrth, xem xét, xác nhn dr thâo kt qua giãi quyt truOc 
khi trinh Lãnh do SO k5' phê duyt kât qua 

Làrih dao  PhOng Hành chInh và Bô trçY tr 

pháp 
01 ngày lam vic 

BiiOc 4 K5' phê duyt két qua TTHC LAth do SO Tu pháp 01 ngAy lAm vic 

BuOc 5 
LAm thU tiic phát hành vAn bAn, chuyn kt quA dn Trung tam 
Phic viii hãnh chinh cOng tinh VAn thu SO V2 ngày lAm vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trén C6ng djch v1 cong trirc tuyên; 

- TrA kt quA giAi quyt TTHC cho cá ithânit churc và thu phi. 
l phi (neu co) 

Cong chüc cUa SO Ti.r pháp dixçic cr tip nhn 
h so ti Trung tAm Phic v11 hAnh chInh cong 
tinh 

'Fling thli'i gian giãi quyêt: 05 ngAy lam vic 



8. Thu ftic: Cp Li Giây dang k ho4t dng cüa doanh nghip dãu giá tãi san 

- Th?i hn giái quyt: 07 ngày lam vic, k ti'i ngày nhân ducic giy d nghi. 

- Quy trInh nOi  b: 

Thfrty 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic ThO'i gian thrc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, huOng dan, tip nhn h6 so, gn phi&i hn trã cho 
t6 chIrc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chInh và BO trçl tu 
pháp cüa Sâ Tu pháp xCr 1y h so. 

Cong chüc cüa S& Tu pháp duorc cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

'/2 ngày lam vic 

Buàc2 
- Nhn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xi:r 1 h so và du thâo kêt qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chinh và B6 trq tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

Buâc 3 
Thm dlnh,  xem xét, xác nhn di,r thâo kt qua giai quyt truàc 
khi trInh Lânh dao Sâ k phê duyt k& qua 

Lãnh do Phông Hành chIth va B trçv tix 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh do S& Tix pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam thu tic phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vi21 hành chinh cOng tinh 

Van thu Sâ '/2 ngày lam vic 

Buâc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vii cOng tiVc  tuyên; 

- Trâ ktquá giãi quyt TTHC cho cá nhân/t chirc và thu phi, 
lê phI (neu co) 

Cong chrc cUa Si Tu pháp duçic cr tip nhn 
h6 so tai Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

Tng thai gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 



9. Thu tuc: Bang k ho3t (lông cüa Chi nhánh doanh nghip dan giá tài san 

- Th?ii han giãi quyt: 07 ngày lam vic, k t ngày nhn dU h so hçp 1. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thtrtir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhim xfr l cong vic ThOi gian thc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huóng din, tip nhân h so, gui phiu hçn trã cho 
t6 chic; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trén C6ng djch vii cong 
trirc tuyn và h so giy cho Phông Hành chinh và B6 tro ttr 
pháp cüa SO Ttr pháp xü 1' h so. 

Cong chüc ci1a So Tu pháp duçyc c11 tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phiic vi hãnh chInh cOng 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr l ho so và dir thão kêt qua giái quyêt 

Chuyën viên Phông I-lãnh chinh v\ Bô trci tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

BuOc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thão kát qua giâ.i quyt truOc 
khi trInh Lãnh dao  SO k' phê duyt k&t qua 

Lath do PhOng Hành chinh và B trçi tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

BixOc 4 K phê duyt k&t qua TTHC Lânh dao  SO Tir pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thñ tiic phát hành vAn bAn, chuyn kt qu dn Trung tAm 
Phiic vi hAnh cbInh cong tinh 

VAn thu SO '/2 ngày lAm vic 

Btróc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vt cong trirc tuyên; 

- TrA kt quA giai quyt TTHC cho cA nhân/t chtrc và thu j 
l phi (nêu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duc cu tip nhn 
h so tai  Trung tam Phtc vi hAnh chInh cong 
tinh 

Tong thai gian giAi quyêt: 07 ngày lam vic 

L ) 0 



10. Thu tic: Thu hôi Giy dang k hot dng cüa doanh nghip dâu giá tài san 

- Thai han giài quyt: Khong quy djnh cu th. 

- Quy trInh ni b: 

Thu ti! 
cong 
vlçc 

Ni dung cong vic Trách nhim x.r 1 cong vic Thol gian thiyc hin 

BuOc 1 
Xem xét, thm tra, gri thông báo cho doanh nghip và du thão 
kêt qua giài quyêt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

B 2 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dir thão kt qua giài quyt truâc 
khi trInh Lãnh do Sâ k phê duyt két qua 

Lãnh do Phông Hành chInh và B trq ttr 
pháp 

Bi.ràc 3 K' phê duyt kt qua TTHC Lrih do Sâ Tu pháp 

Buoc 4 
Lam thit tuc phãt hành van bàn, chuyn kt qua dn doanh 

. 
nghiçp dau gia tat san 

Van thu So 

Tong th&i gian giãi quyt: Không quy djnh ci th 
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11. Thu t1,c: Phê duyt dü diu kiin thiyc hin hlnh thuc clâu giá trV'c tuyên 

- Thai han giái quyt: 90 ngày lam vic, k tr ngày nhIn dii?c D an cña t ch(rc dâu giá trrc tuyên. 

-QuytrInhnib: 

ThLrtu' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trach ntiirn xr 1 cong vic ThOi gian thiic hin 

BtrOc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gri phi&i hçn trã cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyM h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên va h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçi tu 
pháp câa Sâ Tu pháp xCr 1 h so. 

Cong chüc cüa S Tu pháp duqc dr tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh 

01 ngày lam vic 

Bithc 2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xi 1 h so và dir thão kt qua giài quyt 

Chuyên viên Phong Hành chInh và B trq tu 
pháp 

30 ngày lam vic 

Bix&c 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thào kt qua giãi quy&t truâc 
khi trInh Länh do S& k phê duyt kt qua 

Länh do Phong Hành chInh va B trq tu 
pháp 

45 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dao Sr Tu pháp 13 ngày lam viêc 

Buâc 5 
Lam thu tic phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chinh cong tinh 

Van thu Si 01 ngày lam vic 

Btrâc 6 

- Xác nhn trên Cng djch V%1 cOng trirc tuyên; 

- Trâ k& qua giãi quy& TTHC cho cá nhân/t chCrc và thu phi, 
l phi (nêu có) 

Cong chc cüa S& Tu pháp dtrqc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vi hành chinh cOng 
tinh 

T1ng thôri gian giãi quyêt: 90 ngày lam vic 
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12. Thu tçic: Dang k tharn du kiêm tra két qua tIp sr hành nghê du giä tài san 

- Th?i han giâi quy&: 10 ngày, k tir ngày nhn dü h so hop Iê. 

- QuytrInhnOib: 

Thu ttr 
cong 
V IC 

Ni dung cong vic Trách nhim xu ly  cong vic Thai gian thirc hiên 

Buàc 1 

- Kim tra, hu&ng dk, tip nhn h so, gtri phMu hçn trã cho 
cá than; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vu cOng 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phông Hãnh chInh và Bô trçl tlj 
pháp cña SO Ti.r pháp xir 1 h6 so. 

Cong chirc cUa So Tu pháp duçrc cr tip nhãn 
h6 so ti Trung tam Phc vi hãnh chinh cong 
tinh 

v2 ngày 

BrOc2 
- Nhn h so và giâi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và thr thão k& qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chmnh Va B6 trcr tix 
pháp 

05 ngày 

BuOc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dr thão kêt qua giái quyêt truOc 
khi trinh Lanh dao  SO k phê duyt kt qua 

Lath dao  Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

03 ngày 

Biràc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp 01 ngày 

BuOc 
Lam thà tuc phát hãnh van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vu hành chinh cOng tinh 

VänthuS& '/2ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trén Cng djch vi cOng trrc tuyên; 

- Trã ktquâ giái quyt TTHC cho cá nhânit6 ch(rc và thu 
lé phi (nëu co) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp dirqc ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

T$ng thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 



V. LINH VIIC QUAN TA! VIEN VA HAN!! NGHE QUAN L THANH L TA! sAN 

1. Thu hic: Dàng k' hành ngh quãn I, thanh 1 tui san vói tw each cá nhân 

- Th&i han giái quy&: 02 ngày lam vic, k t& ngày nhn dü h so hcip l. 

- Quy trInh ni b: 

Thut 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic ThOi gian thii'c hin 

Buâc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gui phiu hçn trã cho 
cá nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch vii cong 
tn,rc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và BO trq ttr 
pháp cüa So Ttr pháp xu l' h so. 

Cong chirc cüa Si Tu pháp dtrçc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tiflh 

v2 ngày 

BuOc2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1 ho so và dr thão kêt qua giái quyêt 

Chuyên viên PhOng Hãnh chInh và B6 trçi tu 
pháp 

Y2 ngày 

BuOc 3 
Thm dlnh,  xem xét, xác nhân du tháo k&t qua giâi quyt trtrOc 
khi trinh Lãnh clao SO k phê duyet k& qua 

Lânh dao Phông Hành chinh và B6 trçi ttr 
pháp 

¼ ngày 

BixOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh do SO Tu pháp ¼ ngày 

BuOc 5 
Lam thu t1ic phát hành van bàn, chuy&n kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chinh cOng tinh 

Van thu SO /2 ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cong trirc tuyên; 

- Trà kt qua giài quyt 11'HC cho Ca nhân/t chüc và thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chrc cUa SO Tu pháp di.rçc cCr tiEp nhn 
h so ti Trung tam Phc vi hành chInh Cong 
tinh 

Tong thOri gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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2. Thu tVc: Thay dôi thành vin h9p danh cüa Cong ty h9p danh, chü doanh nghip tir nhân quãn 1, thanh 1' tãi san 

- Thai han  giãi quyêt: 02 ngày lam viêc, ké tir ngày nhn dü h so hop lê. 

- Quy trinh nEi bO: 

Thu tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiCm xü' 1' cOng vic ThOi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, hiràng dn, tip nhn h so, gri phiu hçn trã cho 
t6 chüc; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trên C6ng djch vt cong 
tr%rc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trq tu 
pháp cüa Sâ Tix pháp xfr 1 h so. 

Cong chüc ciia S& Tu pháp duoc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vt hành chInh cong 
tinh 

'/2 ngây 

BtrOc 2 
- Nhn h so và giâi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1 ho so và d%r thào kêt qua giai quyt 

Chuyên vien PhOng Hành chInh và B trc tix 
pháp 

Buâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thào kt qua giãi quyt trlxâc 
khi trinh Länh dao  Sâ k phê duyt kt qua 

Lânh dao  PhOng Hành chInh và B6 trçi ttr 
pháp 

'/ ngay 

Buàc 4 K' phê duyt k& qua TTHC Lath dao  Sà Tu pháp ¼ ngây 

BuOc 5 
Lam thu tijc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chInh cOng tinh Van thu So '/2 ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng tWc  tuyën; 

- Trá kt qua giãi quyt TFHC cho Ca nhâri/t6 chuc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duc ccr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vi hãnh chinh cong 
tiflh 

Tling thOi gian giãi quy&: 02 ngày lam vic 
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3. Thu tiic: Däng k' hành nghê quail 1, thanh 1 tài san di vói doanh nghip quãn 1, thanh t tãi san 

- Thii hn giâi quy&: 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h sa hop 1. 

-Quytrinhnoib: 

Thirttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii' 1 cong vic Tho'i gian thirc hin 

BisOc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trá cho 
t6 chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vii cong 
tWc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chinh và Bô trçi tu 
pháp c1ia S& 'Fir pháp xCr 1 h so. 

Cong chüc cüa S& Tu pháp dixçic cü tip nhOn 
h so ti Trung thin Phiic vii hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày 

Rroc 2 
- Nhân h so vâ giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr 1 h so và dir thào k& qua giai quyt 

Chuyên viên Phông Hành chinh và B6 trçr tur 
pháp 

Y2 ngày 

Btthc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dir tháo k& qua giái quyt truàc 
khi trinh Lânh dao  So k phê duyt kt qua 

Lânh dao  Phông Hành chInh và B trçl tir 
pháp 

V4ngày 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp ¼ ngày 

lMrOc 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vi hành chInh cong tinh 

Van thu SO V2 ngày 

BirOc 6 

- Xác nhân trên C6ng djch v1 cong tivc tuyên; 

- Trã ktquá giái quyt TTHC cho cá nhân/t chrc và thu phi, 
l phi (nêu cO) 

Cong chüc cüa SO Tir pháp dtrçic ccr tip nh.n 
h so ti Trung tam Phtic vii hành chInh cong 
tiflh 

Tong th&i gian giãi quyt: 02 ngày lam vic 
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4. Thu tc: Thay di thông tin däng k hãnh ngh cüa Quãn tâi vien 

- Th&i hn giái quyêt: 01 ngày lam vic, kê tir ngày nhn duc van ban d nghi cüa Quãn tài vien. 

-QuytrInhnib: 

Thfrti' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii' 1y cong vic Thôi gian th'c hiên 

Bu&c I 

- Kim tra, hrnrng dan, tip nhn h so, gCri phiu hçn trã cho 
th chüc; 

- Quét (scan) hô so và chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho Phông Hãnh chfnh và Bô trçi ttr 
pháp cüa So Tu pháp xi:r 1 h6 so. 

Cong chüc cüa Si Tu pháp duçic cü tip nhn 
h so ti Trung thin Phic vii hành chInh cong 
tiflh 

¼ ngày 

BuOc2 
- Nhn h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xr 1$i ho so và du thào kêt qua giai quyêt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

¼ ngày 

BuOc 3 
ThAm djnh, xem xét, xác nhn dl? thão kt qua giãi quyt truOc 
khi trinh LAnh dao SO k phê duyt kt qua 

Lãnh dao Phông Hành chInh và B6 trcl ti.r 
pháp 

BuOc 4 K phé duyt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp '/ ngày 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn két qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh 

Van thu SO ¼ ngãy 

Bi,rOc 6 

- Xác nhn trên Cng dch vi cong tivc tuyên; 

- Trã kt qua giái quyt T1'HC cho cá nhân/th chüc và thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chcrc cña SO Tu pháp duqc ci:r tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vii hành chInh cong 
tmh 

Tong thè'i gian giãi quyt: 01 ngây lam vic 
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5. Thu tijc: Thay dôi thông tin dang ky' hãnh nghê cüa doanh nghiêp quãn t, thanh 1 tài san 

- Th?Yi han giãi quyêt: 01 ngày lam vic, kê tir ngày nhn duçic van ban can doanh nghip. 

-QuytrInhnoib5: 

I'h(r tir 
cong 
vice 

Ni dung cong vic Trách nhim xi.r 1 cong viëc ThOi gian thyc hiên 

Binic 1 

-Kim tra, huàng dan, tiép nhOn h6 so, gui phiu hçn tra cho 
to chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vu cong 
trrc tuyn và h so giy cho Phong Hành chinh và B6 Ira tu 
pháp cüa Sâ Tupháp xCr 1 ho so. 

COng chüc cüa S?i Tu pháp dixqc cir tMp nhn 
hO so ti Trung tam Phuc vii hành chinh cong 
tinh 

V4 ngày 

Ri.rcic 2 
- Nhn h6 so và giài quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 h so và dr tháo k& qua giãi quy& 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trc tu 
pháp 

'/ ngay 

in C 
Thm djnh, xem xét, xác nhOn dr tháo k& qua giái quyt truâc 
khi trinh Länh dao So k phê duyt kêt qua 

Lath do Phông Flãnh chInh và B6 tro tii 
pháp 

BuOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lânh dao  SO Tu pháp V4 ngày 

Buoc 5 
Lam thiX tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 

. 
Phiic vi hanh chinh cong trnh 

. 
Van thu So ¼ ngay 

I3u(ic 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vii cong trirc tuyên; 

- Ira k& qua giài quyt TTHC cho cá nhânIt chüc và thu phi, 
1 phI (nu co) 

Cong chcrc cüa SO Tu pháp duqc cr tip nhn 
ho so tai  Trung tam Phic vii hânh chInh cong 
tinh 

Tng thôi gian giãi quyt: 01 ngày lam vic 
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6. Thu tyc: Châm dIrt hành nghê quãn 1y, thanh 1 tài san vói tir cách cá nhân 

- Th&i han giâi quyt: 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn dCi h so hçxp 1. 

- Quy trInh ni bO: 

Thir tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xIr I cong vic Thb'i gian thiic hin 

BtI&C I 

- Kim tra, husng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho 
cá thân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng dich vy cong 
trirc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chfnh và Bô tr(Y P1 
pháp cüa Sâ Tu pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa S& Ttr pháp dtrqc cfr tip nhn 
h so ti Thing tam Phyc vi hành chInh cOng 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Btthc2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

. 
- Xem xét, thâm tra, xr 1' hO so và dtr thão k& qua giái quyt 

Chuyên viên PhOng Hành chmnh và B6 trci tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

Buâc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn du tháo kt qua giái quyt tnróc 
khi trinh Lânh dao  Sâ k3 phê duyt kt qua 

Länh dao PhOng Hành chInh và B trV tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Buôc 4 K phê duyt kt qua TTHC Länh dao S Tu pháp 01 ngày lam vic 

Brn,c 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phyc vy hãnh chinh cOng tinh 

VAn thu S& V2 ngày lam vic 

BtrOc 6 

- Xác nhn tren Cng djch vi cOng trrc tuyên; 

- Trá kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chuxc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong chüc cüa So Tu pháp dtrqc cir tip nhn 
h so tü Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tiflh 

Tang thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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7. Thu tiic: Thông báo vic thành Ip chi nhanh, vin phông di din cüa doanh nghip quãn I'', thanh I tãi san 

- Th?Yi hn giãi quyt: Không quy dnh. 

-Quy1rinhni b: 

Thu tir 
cong 
vice 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic ThOi gian thtrc hin 

BU1C 1 

- Kim tra, hithng dan, tip nhãn h6 so, gCri phiu hçn trã cho 
to chfrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trên C6ng djch vu cOng 
trirc tuyn và h so giy cho PhOng Hành chInh va B trçi tu 
pháp cüa S, Tu pháp xfr 1 ho so. 

Cong chüc cüa S Tix pháp dtrçic cr tip nhn 
ho so ti Trung tam Phjc vu hành chmnh cong 
tiflh 

1rc 2 
- Nhân h so Va giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xtr 1 ho so và dr tháo kêt qua giâi quyêt 
Chuyên viên PhOng Hành chinh và B6 tro ftr 
phap 

Buâ 3 C 
Thm djnh, xem xét, xác nhOn dix tháo kt qua giái quyt truôc 
khi trmnh LAnh dao  So k phê duyt kêt qua 

Länh dao PhOng Hành chInh và B6 trçv tu 
pháp 

BuOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Länh do SO Tix pháp 

Bucrc5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 

.. 
Ph%ic v1 hanh chinh cong tinh VanthtrScy 

BtrOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vii cOng trirc tuyên; 

- Trâ kM qua giái quyM TTHC cho cá nhânIt chc và thu phi, 
1 phI (nu có) 

Cong chic cüa SO Ttx pháp dirqc cr tip nhn 
ho so tai Trung tam Phc vti hành chInh cong 
tinh 

Tong thO'i gian giãi quyM: Không quy dnh 
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8. Thu tiic: Tm dlnh chi hành ngh quãn 1y, thanh 1y tài san di v&i Quân tài viên 

- Thi han giái quyt: Khong quy djnh. 

- Quy trinh ni b: 

Thu tir 
cong 
viçc 

Ni dung cOng vic Trách nhim xii' 1 cOng vic ThOi gian thic hin 

Biiorc 1 Xem xet, tham tra, xr ly ho so va dir thao ket qua gial quyet 
Chuyën viên Phông Hành chInh va B tro tu 
pháp 

B 2 
Thrn djnh, xem xét, xác nhn di.j thào kt qua giãi quyt truOc 
khi trinh Lãnh do SO k' phê duyt kêt qua 

Lãnh dao  PhOng Hành chInh va B tro tu 
pháp 

BuOc 3 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dio SO Tu pháp 

BuOc 4 
Lam thu tiic phát hành van ban, chuyn kt qua Quàn tàiviên, 
Tôa an nhân dan tinh Phii Yen, B Tu' pháp và cong bô trên 
Cong thông tin din t1r cüa SO Tii pháp. 

Van thu SO 

TOng thOi gian giãi quyt: Không quy djnh 
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9. Thu tyc: Tim dInh cM hành ngh quãn L, thanh ly tài san doi vol doanh nghip quãn 1, thanh 1 tài san 

- Thii han giãi quyt: Không quy djnh. 

-QuytrInhnib: 

Thirtu 
cong 
viçc 

Ni dung cong vic 'Frãeh nhim xu J cOng vic Thbi gian thirc hin 

BuOc 1 - Xem xét, thm tra, xCr 1 h sa và d%r thâo k& qua giái quyêt 
Chuyên viên Phông 1-lành chInh và Bô trçi tu 
pháp 

Buàc 2 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir tháo kt qua giâi quyt tru&c 
khi trinh Lânh dao  Sâ k phê duyt kêt qua 

Lânh dao Phèng Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

Birâc 3 K phê duyt kt qua TTHC Lath dao S& Tir pháp 

Buâc 4 
Lam thu tic phát hành van ban, chuyn kt qua doanh nghip, 
Tôa an nhan dan tinh PhO Yen, B Tu pháp và cong bô trên VAn thu SO 
Cong thông tin din tr cüa So Tu pháp. 

Tang thoi gian giãi quyêt: Không quy dinh 
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10. Thu tijc: Gia han quyêt djnh tm dInh chi hành ngh quán 1', thanh 1 tài san di vó'i Quãn tài viên, doanh nghiêp quán 1, 
thanli 1 tài san 

- Thai han giâi quy&: Không djnh. 

- Quy trInh nôi b: 

Thu tir 
cong 
viec 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thai gian thi'c hin 

Buoc I Xem xet, tham tra, xu ly ho s va du thao ket qua giai quyet Chuyên viên Phong Flành chInh và B tro tu 
pháp 

BtrOc 2 
Thâm djnh, xem xét, xác thn dir thâo kt qua giâi quy& trixâc 
khi trInh Lãnh dao S k3 phê duyt két qua 

Lath dao Phông Hành chInh và B tro ti.r 
pháp 

Buâc 3 K phê duyt k& qua TTHC Lânh do Sâ Tu pháp 

Buôc 4 
Lam thi tiic phát hãnh van ban, chuyn kt qua Quân tài vien, 
doanh nghip, Tôa an nhân dan tinh Phü Yen, B Tu pháp và 
cong bô trên Cong thông tin din tr cüa S& Tu pháp. 

Van thu Sâ 

Ting thai gian giãi quyt: Không quy djnh 
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11. Thu tiic: Hüy bö quyt dlnh  tam dInh chi htnh iigh quãn 1, thanh ly  tài san trtró'c thôi hin dôi vói Quãn tãi viên 

- Th&i hn giâi quy&: Không quy djnh. 

- Quy trmnh nôi bô: 

Thutu 
cong 
vice 

Nii dung cOng vic Trãch nhim xii ty cong vic Thôi gian thy'c hin 

Buàc 1 Xem xet, tham tra, xu ly ho s va dr thao ket qua giai quyet 
Chuyên vién Phông Hãnh chmnh và B trc tu 
pháp 

Birâc 
ThAm djnh, xem xét, xác nhn d%r tháo k& qua giãi quyt trrn,c 
khi trInh Lãnh dao  Si k phê duyêt két qua 

Länh dao  Phông Hành chInh và B trçi ti 
pháp 

Buàc 3 K phê duyt k& qua TTHC Lãnh dao So Tu pháp 

Bithc 4 
Lam thu tiic phát hành vAn bàn, chuyn kt qua Quán tàiviên, 
Tôa an nhAn dan tinh Phü Yen, Bô Ti pháp và cong bô trën 
Cong thông tin diên tCr cüa SO Tix pháp. 

Van thu SO 

Tng thai gian giãi quyêt: Khong quy djnh 
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12. Thu tic: Hüy bô quyét dlnh  tm dInh chi hành ngh quân 1, thanh 1 tài san tru'&c thôi hn di vói doanh nghip quãn 1, thanh 
ly tài san 

- Th&i hn giái quyt: Khong quy d!nh. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thfrtir 
cong 
vicc 

Ni dung cong viêc Trách nhim xtr 1 cong vic Thoi gian thtrc hin 

BuGc I Xem xet, tham tra, xu ly ho s va dr thao ket qua giai quyet 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trci ti.r 
pháp 

OC B r' 2 
Thãm dnh, xem xét, xác nhn d.r thão kt qua giâi quyt truôc 
khi trInh Lãnh do S k phê duyt kêt qua 

Lãnh do Phông Hành chInh vã B trg tu 
pháp 

Buóc 3 K phë duyt kt qua TTHC Lãnh do S Tr pháp 

BuOc 4 
Lam thñ tic phát hãnh van ban, chuyn kt qua cho doanh 
nghip, Tôa an nhân dan tinh Phi Yen, B Ts pháp và cong 
bô trCn Cong thông tin din tr ciia S Tu pháp. 

Van thu Sâ 

Tong thôi gian giãi quyt: Không quy djnh 
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VI. LINH VC ClAM DIN!! TU PHAP 

1. Thu tc: Däng k hot dung Van phông gum djnh tir pháp 

- Th&i hn giái quy&: 20 ngày, k tr ngày nhãn dü h6 so hçip 1. 

- Quy trInh ni b: 

Thü'tir 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic 1'rách nhiëm xO I cong vic Thb'i gian thic hin 

Buc I 

- Kim tra, huâng dk, tip nhn h so, gfri phi&i hçn trâ cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
tr%rc tuyên và h6 so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçi Ui 
pháp cUa Si itt pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc Cu tiEp nhn 
h so tai  Trung tam Phi:ic vii hành chInh cOng 
tinh 

01 ngày 

Btrâc2 
- Nhn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir 1 h so và dir tháo kêt qua giái quy&t 
Chuyên viên Phông Hành chInh va B trq Ui 
pháp 

10 ngây 

Buâc 3 
ThAm dnh, xem xét, xác nhãn di:r thão kt qua giái quyt trtxâc 
khi trinh Lãnh dao Sâ k phê duyêt kt qua 

Lành dao Phông Hành chInh và B6  tr Ut 
pháp 

07 ngày 

Btthc 4 Ky phê duyet kM qua TTHC Lânh dao So Ttr pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Lam thi tuc phát hành van bàn, chuyn kM qua dn Trung tam 
Phic vii hành chInh cong tinh Van thi.r SO 01 ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trén Cng djch vi cOng trirc tuyên; 

- Trà kM qua giãi quyM TTHC cho Ca nhân/t chtc và thu PhI, 
lê phI (neu co) 

Cong chirc ccza SO Tu pháp dixçic ccr tiEp nhân 
h so ti Trung tam Phic vii hânh chInh cOng 
tinh 

Tong thcri gian giâi quyêt: 20 ngày 
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2. Thu tiic: Cp 13i Giy däng k hoot doug cüa Van phông giárn d!nh tu' pháp trong tru'ông hçrp thay dôi ten gui, dia chi tri sö, 
nglroi di din theo pháp Iuât cüa Van phông 

- Thai hn giãi quyt: 03 ngây lam vic, k tr ngày nhn dü h so hçp 1. 

- Quy trInh ni b: 

ThIrtu' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu' ic cong viCe ThOi gian thirc hin 

Buôc 1 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so, gcri phiu hçn trá cho 
th chüc; 

- Quét (scan) h6 so vàchuyn h so trCn Cng djch vii cong 
trirc tuyCn và h so giây cho PhOng Hành chInh và Bô tro fl 
pháp cüa S& Tu pháp xCr 1' h6 so. 

Cong churc cüa S& Ttr pháp duqc cir tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vz hành chinh cOng 
tinh 

.4 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h6 so và giái quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xir 1' ho so và dtr tháo kt qua giãi quy& 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçi tr 
pháp 01 ngây lam vic 

Bithc Thm djnh, xem xét, xác nhân du thão kt qua giài quyt truôc 
khi trInh Länh dao Si k phê duyêt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B6 tro 
1'  pháp "2 ngày lam vic 

Buâc 4 K' phe duyt kt qua TTHC LAnh dao  So Tu pháp V2 ngày lam vic 

BirOc 5 
Lam thu tic phát hành vAn bAn, chuyn kt quA dn Trung tam 
Phc vii hành chinh cong tinh VAn thi.r SO 1/2 ngày lAm vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trCn Cng dch vi cong trirc tuyên; 

- TrA k& qua giAi quy& TTHC cho Ca nhAn/t chüc vA thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chirc cña So Tu pháp duqc cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Phc vi hAnh chInh cong 
tinh 

Tong thô'i gian giAi quyt: 03 ngày lam vic 
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3. Thu tVc:  Cup ii Clay dãng k hot dng cüa Van phông giám djnh tir pháp trong tnr&ng hçrp Giy dàng k hot dng bj hLr hông 
hoäc hi mat 

- Then hin giâi quyt: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn dU h so hqp l. 

- Quy trinh nôi b: 

Thfr tu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr i Cong vjC ThO'i gian thyc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, hutng dan, tip nhân h so, gCri phiu hçn trã cho 
t6 chrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch vi cong 
trrc tuyen và h so giAy cho PhOng Hành chinh vâ Bô tra tti 
pháp cUa Sâ Tu pháp xü 1 h so. 

Cong chtrc cUa S& Tu pháp ducic cr tip nhn 
h so tai Trung tam Phiic vii hãnh chinh cong 
tiflh 

V2 ngày 1im vic 

Btrâc 2 
- Nhn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xü 1 ht so và dis tháo kt qua giài quyt 
Chuyên viên PhOng Hãnh chmnh và B tr? ti.r 
pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 3 
Th.m dlnh,  xem xét, xac nhân dLr tháo kEt qua giái quyt trtrâc 
khi trinh Lãnh dao Sâ k phê duyêt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B trq tu 
pháp V ngày lam vic 

Buâc 4 K phé duyt kt qua TTHC LAnh do So Tu pháp V2 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thñ tuc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vii hành chInh cOng tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên C6ng djch vi cong tnrc tuyên; 

- Trã kt qua giài quyt TTHC cho cá nhân/t chi'xc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duc ccr tip nh.n 
h so tai Trung tam Phic vii hành chInh cOng 
tiflh 

TOng thô'i gian giài quyt: 03 ngày lam vic 
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4. Thu tiic: Thay di ni dung däng k5' h03t dng, cp 131 Giy däng k h03t dng cüa Van phong giánl dlnh  ttr pháp 

- Thai h3n giái quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn dñ h6 so hçip 1. 

-Quytrinhnibo: 

Thüti 
cOng 
vic 

Nôi dung cong vic Trách nhiêm xii l cOng vic ThO'i gian thiic hin 

Bi.râc I 

- KMm tra, hixàng dan, tip nhn h sci, gri phiu hçn trã cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
tWc tuyên và h so giAy cho Phông Hành chInh và B trçi ti 
pháp ctia S& Ti pháp xr 1 h so. 

COng chüc cüa Si Ti pháp &rçlc cr tip nhn 
h6 so t3i Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

Btrâc2 
- Nhn h so Va giái quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xCr l h so và dr thão k& qua giai quyt 
Chuyên vien PhOng Hành chInh và B6 trcr ti 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhn d? thão k& qua giái quyt trtthc 
khi trinh Lânh dao So k phé duyêt kt qua 

Lãnh dao Phông Hãnh chInh và B6 trçi ti 
pháp 

y2 ngày lam vic 

BirOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lành dao SO Ti pháp V2 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phiic vu hành chInh cOng tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng dich vu cOng trirc tuyên; 

- Trà kt qua giài quyt FHC cho cá nhân/t6 chrc và thu phf, 
l phi (nêu có) 

Cong ch.rc cüa SO Ti pháp dirçic ccr tip nhn 
h so tai Trung tam Phuc vu hành cbfnh cong 
tinh 

Tong thai gian giãi quyêt: 03 ngày lam viêc 
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VII. LINH V!)'C TRa GilJP PHAP LY 

1. Thu tyc: Ltia chQn, k hqp ding vói Lust sir 

- Thii hn giâi quyt: 25 dn 30 ngày, k tr ngây nhn dñ h so theo quy djnh 

- Quy trInh nOi  b: 

Thfrtir 
cong 
vice 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 1 cong vic Thôi gian thiic hin 

Birâc 1 Thành 1p T ctánh giá h so 1ira ch9n LuAt sir. Giám d6c Trung tam TGPL 

Buàc 2 Bang tái Thông báo 1ira chon Luât six len Trang thông tin din 
tCr So Tir pháp 

Van phông Sâ lix pháp 

BirOc 3 
- Tip nhãn M so cüa Lut sir. 

- Chuyn h so trên C6ng djch vi cOng truc tuyn và h so 
giy cho T dánh giá lira ch9n Lut sir xr 1 ho so. 

Cong chüc cüa SO Tix pháp dixçrc cCr tip nhtn 
ho so ti Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

BirOc 4 

- Nhn h so và giãi quyt. 

- Thirc hiên dãnh giá. h so cüa Luât sir 
T6 dánh giá kra chon Luât sir 15 ngày k tr ngây ht 

han nOp ho so (co the 
kéo dài thOi gian dánh 
giá nhung khOng qua 
5 ngày) 

BirOc 5 Chuyn kt qua lixa ch9n Luât sir dn Trung tam phuc vii hành 
chinh cong tinh. 

PhOng HC-TH cia Trung tam 

BirOc 6 
- Xác nhân trén Cng djch viii cong trirc tuyn. 
- Ira kt qua danh giá cho các Luât sir. 

Cong chirc cüa SO Tr pháp dtrac cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phiic vii hành chInh cong 
tinh 

BirOc 7 K hçip dông thirc hin TGPL vOi Lut sir thxçc !%ra chçn Giám d6c Trung tam 
10 ngày k tr ngày 
thông báo kêt qua hra 
chon 

T$ng thôi gian giãi quyt: 25 den 30 ngày 
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2. Thu tic: Lra chçn, k hçrp dông vói t chfrc hành nghê 1ut sir, t chüc tir van pháp 1ut 

- Thri han giãi quyEt: 25 dn 30 ngày, k tü ngày nhn dü h6 s theo quy dnh 

- Quy trinh nôi b: 

Thir tLr 

cong 
viec 

Ni dung cong viêc 'Frách nhiêrn xfr 1 cong vic Thbi gian thtrc Iiin 

Brnc 1 Thanhlâp T dánh gia h sci lira chQn T chüc Giám d6c So Tu pháp 

Bu&c 2 Dang tai Thông báo 1ira ch9n T chüc len Trang thông tin din 
tCrSOTupháp. 

Van phông SO Tu pháp 

BuOc 3 
- Tip nhn h sq cUa T chüc. 

- Chuyn h6 so trên Cng djch vii cong truc tuyn a h 
giây cho To dánh giá hO so 1a chçn T6 ch(rc xr 1 M so. 

Cong chCrc cüa SO Tu pháp duçic ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phuc vi hãnh chInh cOng 
tinh 

BuOc 4 

- Nhân h so vâ giái quyk 
- Thirc hin dánh giá h s cüa T chcrc 

T6 dánh gin hra ch9n T6 chüc 15 ngày kê tr ngày hêt 
hn nOp  ho SO (co the 
kéo dài th&i gian dánh 
giá nhirng không qua 
5 ngãy) 

BirOc 5 
Chuyn kt qua lixa chon T6 chüc dn Trung tam phuc vu 
hành chinh cong tinh. 

Van thu SO Tu pháp 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong tnrc tuyn. 
- Trâ kt qua dánh giá cho các T6 chrc. 

Cong chüc cáa SO Tu pháp duçrc cr tip nh.n 
so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 

tinh 

BtxOc 7 
K hcp dng thi.rc hiên TGPL vOi T6 chüc duçic 1ra ch9n Giám d6c SO Iii pháp 10 ngày k tir ngày 

thông báo kêt qua hra 
chon 

Tng thbi gian giäi quyt: 25 dn 30 ngày 
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3. Thu tyc: Cp 13i Giy däng k tham gia trçr giüp pháp 1 

- Th?Yi hn giai quy4t: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhãn thrçic don d nghj. 

-Quytnhnib: 

Thátu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr I cong vic ThOi gian thiyc hiên 

Bt.râc 1 

- Kim tra, hrning din, tip nhn h so, gCri phiu hçn tra cho 
t6 chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén C6ng djch vi cong 
trc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh va B6 trn tu 
pháp cüa SO Tix pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cia So Tu pháp duoc cfr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chinh cOng 
tinh 

'/2 ngày lam vic 

BirOc2 
- Nhn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr l ho so và dir thão kt qua giái quy& 
Chuyên viên PhOng Hành chInh Va B6 trcr tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Bix&c 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thão kt qua giái quyt truOc 
khi trInh Länh do SO k phé duyt kt qua 

Länh dao  Phong 1-Iânh chInh và B6 trq tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

BuOc 4 Kr phê duyêt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 
Lam thu tuc phát hành vAn bàn, chuyn k& quñ dn Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh VAn thu SO V2 ngày lam viêc 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vii cong trrc tuyên; 

- Trà kt qua giãi quyt TTHC cho Ca nhAn/t chcrc và thu phi, 
1 phi (nêu co) 

Cong churc cüa SO TLx pháp duçrc cr tip nhn 
h6 so t4i Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

lông thOi gian giãi quyt: 05 ngãy lam vic 
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4. 'I'hü ttic: Chãm dat tham gia trçr giñp phãp 1 

- '1'hi han  giãi quyt: 03 ngày lam vic, k tü ngày nhn duçic h so hqp 1. 

- Quy trInh ni b: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhiêm xu I cong vic ThOi gian thrc hin 

Bn9c 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhn h so, gri phiu hçn trâ cho 
t6 chCrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vii cong 
tr1rc tuyen và h6 so giAy cho Phông Hành chinh và Bô trçi P.r 

pháp cña S& Tu pháp xCr l h so. 

Cong chüc caa S& Tu pháp ctuçrc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chinh Cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Buóc 2 
- NhOn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xcr 1 h so và du thão k& qua giãi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và B trci tir 
pliap 

01 ngày lam vic 

Btróc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhOn du thâo kt qua giái quyt tnrôc 
khi trinh Lânh dao So k phê duyt kt qua 

Lãnh do Phông Hành chInh và B6 tro P.r 
pháp 

V2 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lãnh dao SO Tu pháp V2 ngày lam vic 

BtrOc 5 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn '['rung tam 
Phjc vi hãnh chInh cong tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nh.n trên Cng djch vi cong trrc tuyên; 

- Trã kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t ch(ic và thu phi, 
I phi (neu co) 

Cong chcrc cüa SO Tu pháp dtrçic cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

Tang thôri gian giãi quyt: 03 ngày lam viêc 
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5. ThU tyc: Yêu cu trçr giUp pháp ly 

- Thii hn giãi quy&: Ngay sau khi nhãn dU h so theo quy dinh, ngtrxi tip nhân yêu cu phãi kim tra các nôi dung có lien quan den yéu 
câu trq giUp pháp 1 và trà 1i ngay cho nguii yêu câu ye vic h so dU diu kiin dé thi 1'. 

- Quytrinhnibt: 

Thfr tir 
cong 
vlçc 

Ni (lung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Bi.râcl 

- Kim tra, hixrng dan, tip nh.n h so cUa ngi.thi yêu cAu trçv 
giUp pháp 1 

- Dr thão két qua giãi quyêt trinh giám dôc 'I5rung tam xem 
xét. 

Viên chCrc PhOng I-Iành chInh -Tng hçxp Ngay sau khi nhn yêu 
cau trçi giUp pháp 1 

Buoc 2 
- Xem xét h so. 

- K phê duyt kt qua giái quyt. 

Lãnh dao Trung thin Trq giUp pháp l Ngay sau khi nhn dir 
thâo kêt qua giâi quyêt 

Birôc 3 Lam thU tuc phát hânh van bàn, trâ kt qua giãi quyt cho 
nguxi yeu câu trçi giUp pháp 1 

Viên chüc Phông Hành chInh -T6ng hp Ngay sau khi nhn kt 
qua giái quyêt TTI-IC 

Tang thôi gian giãi quyt: Ngay sau khi nhn dU 
ho so 
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6. Thu tyc: CAp the Cong tác viên trçr giüp pháp i 

- Th&i h?n  giâi quyt: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhãn dixçic h so hçip lê. 

- Quy trinh nOi  bô: 

Thñ tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xtr l cong vic Thôi gian thtyc hin 

Bisóc 1 
- IMp nhân h so yeu cu cAp the Cong  tác viên tror giüp pháp ly'. 

- Chuyn h so len C6ng djch vii cong trirc tuy& và h6 so giAy 
cho Trung tam Trq giáp pháp 1 nha nuâc tinh xir ly" h6 so 

Cong chi'rc cüa Sr liz pháp dizçic cü tip 
nhn h6 so ti Trung tam Phic vii hành 
chinh cong tinh 

'/2 ngày lam vic 

Buâc2 

- TMp nhn h6 so, can cir thu cu thirc t d giãi quy&. 

Chon h so trinh Giám d6c Si Tix pháp xem xét cAp the COng tác 
vien. 

- Du thâo Quyt dinh cAp the COng  tác viên. 

Lath do Trung thin Irq giüp pháp 1 03 ngày lam vic 

Buâc 3 KMm tra, xác nhn dr thào Quyt djnh cAp the COng tác viên triiâc 
khi trinh Lath do SO Tu pháp k phe duyt. 

Chánh Van phông So Tix pháp 
02 ngày lam vic 

BuOc 4 K Quyt djnh cAp the Cong tác viên Lath do SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
Lam thU tilc phát hành van bàn, chuyn kát qua c1n Trung tam 

phiic vii hành chInh cong tinh. 
Van thu SO liz pháp '/2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch v1i cOng trrc tuyn 

- ' Trâ kêt qua giãi quyêt TTHC cho ngithi yêu câu. 

Cong chUc cUa SO liz pháp duçic cO tMp 
nhn hè so tai  Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh 

BuOc 7 K hçip dng thirc hin Trq giUp pháp l vOi Cong tác viên Trung tam Trçi giUp pháp l 

Tng thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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7. Thu tiic: Cap 1i the Cong tác viên trçr giüp pháp 1 

- Th?i hn giãi quyt: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn &Iqc h so hçrp lê. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu'tii 
cong 
vlçc 

Ni dung cOng vic Trách nhim xfr l cong vic ThOl gian thrc hin 

Bmc 1 

- Tip nhn h so yêu cu cp 1i the Cong tác viên tr giüp pháp 1. 

- Chuyn h6 so len Cng djch VI1 Cong trrc tuyn và h so giy cho 
Trung tam Trçx giüp pháp l nha nu&c tinh xr 1' h 

Cong chIrc cüa S& Tu pháp duqc cr tip 
nhn ho so tai  Trung tam Phjc vi hành 
chmh cong tinh 

V2 ngày lam vic 

Buoc2 

- Tip nhn h so d giái quyt. 

- Kim tra danh sách cong tác viên theo s the dA cAp cho cong tác vien 
- . 

de ngh cap la'  the. 

- Du thão Quyt djnh cp iai  the  Cong  tác viên. 

Viên chüt Trung tam Trq giñp pháp I 03 ngày lam vic 

Bithc 3 

- Kiêm tra, xác thn dr thâo Quyt dnh cAp 1i the COng tác viên truâc 
khi trInh Lath dao  Si Tu pháp k phê duyt. 

. • . . 
- Dê ngh Giám dôc S& Tu pháp quyêt dnh cap li the cong tác vien cho 
nguñ dê nghj. 

Lânh d?o  Trung tam Trq giüp pháp 1' 

02 ngày lam vic 

Bixâc 4 K Quyt djnh cAp lai  the  Cong  tác viên LAnh do So Tu pháp 01 ngày lam vic 

B 5 UOC 
Lam thu tiIc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tarn phiic vii 
hành chmnh cOng tinh. 

Van thu SO Tu pháp V2 ngày lam vic 

BxOc 6 
- Xác ahn trên Cng dch vii cOng trirc tuy&n 

- Trã kt qua giái quy& TTHC cho ng.r&i d nghi. 

Cong chüc cüa SO Dr pháp dtrçxc cr tip 
nhn ho so ti Trung tam Phiic vii hành 
chInh cOng tinh 

Tong tho'i gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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8. Thu hic: Däng k5' tham gia trq giüp phâp I 

- Th&i hn giâi quy&: 07 ngày, k tr ngày nhn duçic h so hcip 1. 

-Quytrinhnib: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trich nhim xii 1 cong viêc Thôi gian thic liin 

Biiâc 1 
- Tip nhn h so yêu cu 

- Chuyn h6 so len Cng djch v1:1  cOng tr1:rc tuyn và h so 
giy cho Phong Hành chInh và B trçi tlx pháp 

Cong chüc ciia Si Tu pháp &rqc cr tip nhn 
h so ti Trung thin Ph1:ic vu hãnh chInh cong 
tinh 

Vz ngày 

Blxóc 2 
- Tip nhn ho so dê giãi quyét. 

- Du thão kt qua giãi quyk 

Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trçi flr 
pháp 

03 ngày 

BtrOc Kim tra, xác nhn d1:'  thão két qua tnrOc khi trinh Lnh dao  
S, Tt.r pháp k' phê duyt. 

Lãnh dao PhOng Hành chinh và B trçi tu 
pháp 

02 ngày 

Btróc 4 K phé duyt két qua TTHC LAnh dao Sâ Tii pháp 01 ngày 

Buâc 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
ph%ic vi hành chInh cOng tinh. 

Van thu So Tu pháp V2 ngày 

BuOc6 
- Xác nhân trên Cng dich vu cong trl:rc tuyn 

- Trá kêt qua giãi quyêt TTHC cho nguOi dê nghj. 

Cong chüc ciia SO TIr pháp duc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Ph1:lc'v1:1 hành chInh Cong 
tinh 

BuOc 7 
Cong b6 danh sách t chirc däng k tham gia, nguOi th1:rc hin 
trçl giip pháp l' 

Van phông SO Tu pháp 

T$ng thèi gian giãi quyt: 07 ngày 

163 



9. Thu ti?c:  Thay di ni dung Giy däng k tham gia trçr giüp pháp ly 

- Thii han giái quyt: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhãn duçic h6 so hap lê. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu tu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii I cong vic Th&i gian thic hin 

Brôc I 
- Tip nhân h so 

- Chuyn h so len Cng djch vz cOng truc tuyn h o 
giy cho Phông Hành chinh và B trçi tu pháp 

Cong chirc cüa S?i Tu pháp duçic cü tip nhn 
h so t.i Trung tam Phic vi hành chmnh cOng 
thih 

V2 ngày lam vitc 

Buôc2 
- Tip than h so dê giai quyêt. 

- Dir tháo k& qua giai quyêt. 

Chuyên viên Phông Hi.nh chInh và B6 tro tu 
pháp 

02 ngày lOm viêc 

Buàc 3 
Kim tra, xác nhn du thão kt qua trirâc khi trInh Lânh dao  
Sâ Ttr pháp k phê duyt. 

Länh dao Phông Hành chmnh và B6 trq tu 
pháp 

01 ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lânh dao  Sâ hr pháp 01 ngày lam vic 

Bithc 
Lam thu tuc phát hành vAn bAn, chuyên kêt quA dn Trung tAm 
phc vi hAnh cbmnh cong tinh. 

Van thu So Tu pháp V2 ngày lam viêc 

BrOc 6 
- Xác nhn trén C6ng djch vi  cOng trrc tuyn 

- TrA kêt quA giAi quyêt TTHC cho ngtrOi dê nghi. 

Cong chüc cüa SO hr pháp drçic cCr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phtc vt hành chinh cong 
tinh 

Tong th&i gian giãi quyt: 05 ngAy lAm vic 
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10. Thu tyc: Giãi quyt khiu ni v trq giüp pháp 1 

a) D6i vài Giám dc Trung tam trçl giüp pháp 1 

- Th&i h?n  giãi quy&: 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn duçic khiu n.i. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trâch nhim xu ly cong vic ThOi gian thirc hin 

BuOc 1 

- Tip nhán h6 so giai quyt khiu ni v trq giüp pháp 1. 

- Chuyn h6 so len Cng djch vy cOng trrc tuyn h o 
giAy cho Trung tam Trçi giüp pháp l nhà rnrOc tinh xir 1 h 
so. 

Cong chcrc cüa So Tu pháp &rqc cu tip nhn 
h so ti Trung tam Phyc vy hành chinh cong 
tinh 

/2 ngày lam vic 

BrOc2 

- Tip nhn h so d giái quyt. 

- Xem xét, lam rO ni dung khiu nai. 

- Di.r thâo van bàn trã Rn nu khiu nai  do thuOc nhung hành 
vi quy djnh ti khoán 1, Diu 45 Lust Trçi giüp pháp 1). 

Viên chIrc Phông Hành chInh - T&ig hgp 01 ngày lam vic 

BuOc 3 K phê duyt vAn bàn trá Rn khiu nai Giám d& Trung tam TGPL 01 ngày lam vic 

BuOc 4 Lam thU tlic phát hành vAn bAn, chuyn k& quA dn Trung tam 
phic v1  hành chInh cOng tinh. 

Viên chc PhOng Hành chInh - Tng hg'p V2 ngày lAm vic 

BuOc5 
- Xác thAn trén C6ng djch vii cOng trirc tuyn 

- IrA kêt quA giAi quyt TTHC cho ngtr&i d rigiii 

Cong chirc cUa SO Tu phAp duçic cU tip nhn 
h so tai Trung tam Phuc vu hành chinh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quy&: 03 ngAy lAm vic 

b) D6i voi Giám dOc SO Tu pháp 

- ThOi hn giAi quy&t: 15 ngAy, k tr ngAy nhân duçic khiu nai. 
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- Quy trInh ni b: 

Thrttr 
cong 
vic 

Ni clung cong vic Trich nhirn xii 1 cong vic ThOi gian thirc hin 

Buâc 1 
- Tiêp nhn h sa 

- Chuyn h s len Cng djch vu cong trrc tuyn a h o 
giy cho Phông Hành chmnh và B tro tu pháp 

COng chirc cüa Sâ Tix pháp duçxc c1r tip nhn 
h sa ti Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

'/2 ngày 

Buâc 2 
- Tip nhn h sa d giái quyt. 

' - Dir thão kt qua giãi quyêt. 

Chuyên viên Phông Hãnh chInh và B6 trçi tu 
pháp 

08 ngày 

Buàc 3 Kim tra, xác nhn dr thão kt qua truOc khi trInh Lãnh dao  
Sâ Tu pháp k) phê duyt. 

.Lânh  dao  Phông Hành chInh và B trçi ttr 
pháp 05 ngây 

Btrâc 4 K phê duyt két qua TTHC Lath dao  Sâ Tu pháp 01 ngày 

Bithc 5 
Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
phc vi hành chinh cOng tinh. 

Van thu Sâ Tu pháp V2 ngày 

Bixâc 6 
- Xác then  trên Cng djch vi cOng trirc tuyn 

- Trá kêt qua giai quyêt TTHC cho ngithi dê nghj. 

Cong chrc cUa Si Tu pháp duçic cr tip nhn 
h6 si ti Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh 

Tong thoi gian giãi quyt: 15 ngày 
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11. Thu ttftc: Thay di ngu'ôi thi1c hin trçr giüp pháp 1 

- Thii hn giãi quyt: 03 ngày lam vic k tir ngày nhn duçic don d nghj thay di ngtthi thirc hin trçi giüp pháp 1. 

- Quy trinh nOi  bô: 

ThIr tu 
cong 
vic 

Ni dung cOng vic Trách nhiêm xu 1 cong vic ThO'i gian thrc hiên 

BuOc 1 

- Tip nhn h so thay d61 ngu?ñ thrc hin trçi giñp pháp l. 

- Chuyn h so len Cng djch vu cong tnrc tuyn và M so 
giy cho Trung tam Trçr giáp pháp 1 nhà nuâc tinh xü 1 h 
sci 

COng cht'rc cüa Si Tu pháp dixçic ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi.i hành chInh cong 
tinli 

V2 ngày lam vic 

Bixâc 2 

- Tip nh.n h so ctê giâi quyt. 

- Thông báo b.ng van bàn cho ngui duc tr giñp pháp l. 

- Dr thão van bàn thay d& nguM thrc hin trçi giUp pháp l. 

Vién chrc PhOng Hành chInh -Tong hp 01 ngày lam vic 

Btrcic i 
K phê duyt van bàn thay di nguYi thirc hin trçr giüp pháp 
ly. 

Giám 46c Trung tam TGPL 
01 ngày lam vic 

Buàc 4 Lam thu tic phát hãnh van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
phic vit hành chInh cong tinh. 

Viên chirc PhOng Hành chInh - Tng hçip 1/2 ngày lam vic 

BuOc5 
- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trrc tuyn 

- ' ' 
Ira kêt qua giái quyêt TTHC cho ngix&i dê nghj. 

Cong chrc cüa So Tu pháp duçc Cu tiêp nhn 
h so ti Trung tam Phtc v11 hành chInh cong 
tinh 

Tlng thôi gian giãi quyt: 03 ngày Lam vic 
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12. Thu tiic: Rut yêu cu tro giüp pháp I?  cüa nguôi dwçrc thy giüp pháp 1 

- Thii hn giâi quyM: Ngay sau khi nhn dü h so' theo quy dlnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thfrtr 
cong 
vice 

Ni (lung cOng vic Trách nhim xti' 1 cOng viêc ThOi gian thrc hin 

Buâc 1 
- Tip nhOn h6 so d giái quyt. 

- Th.r tháo van bàn trâ 1ñ v vic không tip tlic thrc hin trcy 
giiip pháp 1. 

Viên chirc PhOng Hành chInh -Tang hçp Ngay sau khi nh.n dü 
ho so 

2 K' phé duyt van bàn trá 1&i v vic không tip tuc thiic hin 
trçi giüp pháp 1. 

Giám d6c Trung tam TGPL Ngay sau khi nhn dü 
ho so 

I3uàc 3 Lain thu tllc phãt hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
phiic vii hành chInh cong tinh. 

Viên ch(xc PhOng Hành chInh - Tng hçip 

Tng thOi gian giãi quyt: Ngay sau khi nhn dü 
ho so 
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VIII. LINH VVC  HOA GIAI THU(JNG ti 

1. Thu tuc: Däng k Jam hôa giãi viên thuong mi vu viêc 

- Th&i hn giãi quyt: 07 ngày lam vic, k ti ngày nhin thrcc h so hçip 1. 

- Quy trinh ni b: 

Thirtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêrn xii 1 cong vic ThO'i gian thirc hin 

Biràc 1 

- Kim tra, hiràng dan, tip nhn h so, gri phiEu hn trâ cho 
cá nhãn; 

- Quet (scan) M so vâ chuyn h so trên C6ng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giAy cho Phông Hành chInh và Bô trg tir 
pháp cüa Sâ Ttr pháp xCr l h6 so. 

Cong chrc cüa Sâ Ttr pháp duqc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vii hành chinh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

BirOc 2 
- Nhn h so Va giâi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xCr 1y hO so và di,r tháo kt qua giai quyt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B6 trçi t 
pháp 

03 ngày lam vic 

Bucrc Thm djnh, xem xét, xác nhân dir tháo kt qua giái quy& trtrâc 
khi trInh LAnh dao Sâ k) phê duyt kt qua 

Lãnh dao  Phông Hành chInh và BO trçv tu 
pháp 02 ngày lam vic 

Bi.râc 4 K' phé duyt k& qua TTHC Lnh dao  Sâ Ti.r pháp 01 ngày lam vic 

Buàc 5 Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vu hành chInh cOng tinh Van thir S& 

/2 ngày lam vic 

Buóc 6 

- Xác nhn trên COng dlch  vu cong trVc  tuyên; 

- Trá k& qua giài quyt TTHC cho cá nhân/t6 chirc Va thu phi, 
I phi (neu co) 

COng chirc cUa Sâ Tir pháp dtrçic ccr tip nhn 
hO so ti Trung tam Phic vii hành chInh cong 
tinh 

TOng thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam viêc 
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2. Thu tiic: Thôi lam hôa giãi viên thuong mi vu vic khOi danh sách hoa giãi viên thwrng mi vu vic cüa S& Tu pháp 

- Thii han giâi quyt: Không quy djnh. 

-QuytrInhnOibt: 

Thfrty 
cOng 
viec 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr l cong vic ThOi gian thtrc hen 

Bixâc I 

- Kim tra, huâng dan, tiEp nhn h so, gui phiu hçn tra cho 
cá nhãn; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vu cOng 
trc tuyn và h so giy cho Phông Hành chInh và B6 trq ttr 
pháp cUa S, Tu pháp xr 1 ho so. 

Cong chüc câa Sà us pháp &rqc cr tip nhn 
h so t?i  Trung tam Phic v,i hành chinh cong 
tinh 

Bixoc2 
- Nkn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 1 ho so và dir tháo két qua giâi quyêt 
Chuyên viên Phông Hành chinh và B tro tu 
pháp 

B 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn dii tháo k& qua giãi quyt tniiâc 
khi trInh Lânh do Si k phê duyt kêt qua 

LAnh dao  PhOng Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh do So Tu pháp 

Buoc 5 
Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 

. Phtic vi hanh chinh cong trnh Van thu So 

BuOc 6 

- Xác nhtn trên C6ng djch vi cong trirc tuyên; 

- Trà k& qua giãi quyt TTHC cho cá nhânit6 chrc và thu phi, 
1 phi (nu có) 

Cong chrc cüa SO Tir pháp dirqc cir tip nhn 
hO so tai  Trung tam Phic vit hành chInh cOng 
tiflh 

Tong th&i gian giãi quyt: 
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3. Thu tuc: Däng k host ding cüa Trung tam hOa giãi thuong mi 

- Th&i han giai quyt: 15 ngày, k tir ngày nhn duçic h so hçip 1. 

-Quyfrnhnib: 

Thfrtr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trãch nhiêm xi.r 1 cong vic Thoi gian thiFc hin 

Buóc I 

- KMm tra, hrn9ng dan, tip nhn h so, giri phiu hçn trá cho 
t churc; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
tric tuyên và h so giy cho Phông Hãnh chInh và B trq v.1 
pháp cüa SO Ttx pháp xir 1 h6 so. 

Cong chrc cüa So Tu pháp duc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh Cong 
tinh 

V2 ngày 

BuOc 2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xfr 1 h6 so và dir tháo kt qua giai quy& 
Chuyên viên Phông Hãnh chInh và B trG tu 
pháp 

08 ngày 

BuOc 3 Thm cljnh, xem xét, xac nhân du thâo kát qua giái quy& truOc 
khi trmnh Lãnh dao SO ky" phê duyt kt qua 

Lành do PhOng Hành chInh và Bô trci hr 
phãp 05 ngày 

BuOc 4 K phé duyt k& qua TTHC Lãnh do SO Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 Lam thu tilc phát hãnh van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Ph,tc viz hAnh chInh cong tinh VAn thu SO 

V2 ngày 

BttOc 6 
-  XAc nhn trén C6ng djch V1 Cong trrc tuyên; 

- Trá k&qua giái quyt TTHC cho cá nhAn/t6 chcrc Va thu phi, 
1 phi (neu cO) 

Cong chIrc cüa SO itt pháp duqc ccr tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phiic vii hành chInh cOng 
tinh 

Tang th&i gian giãi quyêt: 15 ngày 
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4. Thu tyc: Thay dôi ten gçi trong Giy dang k5' hoat dng cüa Trung tam hôa giãi thuong mi 

- Th&i han giâi quyt: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn duçic van bàn cüa Trung tam.. 

- Quy trinh ni b: 

Thfrttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü ly' cong vic Thoi gian thirc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huOng dan, tip nhn h so, gui phiEu hçn trã cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và B trçi ttr 
pháp cüa SO Tu pháp xir 1' h so. 

Cong chüc cüa SO Tix pháp duçic cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vi hãnh chmnh cong 
tinh 

V2 ngay lam vic 

BixOc2 
- Nhn h so và giãi quy&; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1 h so và dr tháo kt qua giâi quy& 
Chuyên vien Phông Hânh chinh và B trçi tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

BirOc3 Thm djnh, xem xét, xác nhn dr thão k& qua giãi quy& truOc 
khi trinh Lãnh do SO k phê duyt kt qua 

LAnh dao Phông Hành chInh và Bô trç tir 
pháp 02 ngày lam vic 

BuOc 4 Ky' phê duyêt k& qua TTHC Lãnh dao SO Tu pháp 01 ngày lam viêc 

BuOc 5 Lam thu titc phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vii hành chinh cOng tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BirOc 6 
- Xác nhOn trén Cng dch vu cOng trirc tuyn; 

- Ira kt qua giãi quy& TTHC cho cã nhãn/t chIrc và thu phi, 
lê phi (nêu co) 

COng chüc cüa SO Tu pháp &rc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic v1i hành chinh cOng 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 07 ngày lam vic 
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5. Thu the: Thay di dja chi trtz sr cüa Trung tam boa giãi thirong mi ta tinh, thãnh ph trtrc thuc Trung uong nay sang tinh, 
thành phô trttc  thuçic Trung irong khác 

- Thai hn giãi quyt: 15 ngày, k tr ngày nhn duçrc h so hop lé. 

- Quy trInh ni b: 

Thirttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 1 cong vic Thôi gian thirc hin 

Bu&c 1 

- Kim tra, huâng dan, tiEp nhn h so, gui phMu hçn trâ cho 
t6 chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cOng 
tr1rc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô tro 
pháp cüa Si Tix pháp xCr 1 h6 so. 

Cong chIrc cüa S& Tu pháp duc Cu tip nhn 
h6 so ti Trung tam Ph%ic vi hành chInh cong 
tinh 

V2 ngãy 

Buâc2 
- Nhn ho so và giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xu 1 h6 so và dr tháo k& qua giâi quy& 
Chuyên viên PhOng Hành chinh và B tra t.r 
pháp 

08 ngày 

Birâc 3 Thm dinh, xem xét, xac nhân du tháo kt qua giãi quyt trithc 
khi trInh Lãnh dao Sâ k phê duyt kt qua 

Lânh dao PhOng Hành chInh và B6 trq tti 
pháp 05 ngáy 

Buôc 4 K phé duyêt kEt qua TTHC Lânh dao  S Tu pháp 01 ngày 

Buâc 5 Lam thCi tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic vii hành chInh cong tinh Van thu S& Y2 ngày 

Birâc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trc tuyên; 

- Trà kt qua giai quyt TTHC cho cá nhân/t chrc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong chuc cUa S Tu pháp duc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phitc vii hành chinh cong 
tiflh 

Tong thO'i gian giãi quyt: 15 ngày 
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6. Thu hic: Däng k hoat dung cüa Chi nhánh Trung tam hôa giãi thuong mi 

- Thii han giái quyt: 10 ngày, k tr ngày nhn &rqc h so hcip 1. 

-Quytrinhnib: 

Thtr tu' 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu 1 cong vic ThOi gian thi•rc hin 

l3tzac I 

- Kim tra, hxàng dk, tip nhn h6 so, gui phiu hen trã cho 
th chüc; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trIc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chinh và Bô trçl tu 
pháp cüa Si Tu pháp xir h6 so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duc ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

V2 ngãy 

Bucc2 
- Nhn h6 so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xir 17 ho so và dii thão kt qua giãi quyt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và Bô tro tu 
pháp 

05 ngày 

Buàc 3 Thm dinh, xem xét, xác nhãn du tháo k& qua giái quyt tnxôc 
khi trinh Lânh dao Sà k' phê duyt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hành chinh va Bô tro 
pháp 03 ngày 

Buâc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lânh dao S?i Tu pháp 01 ngày 

Buâc 5 
Lam thñ ti1c phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chInh cong tinh VànthuSy Vz ngày 

Biróc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trirc tuyên; 

- Trâ kt qua giãi quyt TTI-IC cho cá nhân/t6 chrc và thu phi, 
I phi (nêu co) 

Cong chrc cia Sâ Ttr pháp duc cir tip nhn 
h so ti Trung tam Phc vi hânh chInh cong 
tinh 

Tong thOl gian giãi quyêt: 10 ngày 
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7. Thu tuc: dp ii Giây dãng k hoat dng Trung tam hôa giãi thuong m31/chi nhánh Trung tam hôa giái thirong mii 

- Thai han giãi quy&: 05 ngày lam vic, k tr ngày nhn duqc giy d nghj. 

- Quy trInh nOi  b: 

Thu tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xii 1 cOng vic Thô'i gian thirc hin 

Bi.xâc 1 

- Kim tra, huông dan, tip nhn h6 so, gui phiu hen trã cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h6 so giAy cho Phông Hành chInh và BO trçc tir 
pháp cüa S Tu pháp xi:r 1 h so. 

Cong chCrc cüa Sà Tu pháp duqc cr tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phtc vii hãnh chinh cong 
1tth 

/2 ngày lam vic 

Buâc 2 
- Nhn h6 so Va giái quyêt; 

- Xem xét, th.m tra, xr 1 h6 so và du tháo k& qua giai quyt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B trci tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

BuOc Thm djnh, xem xét, xác nhn du thào kt qua giai quyt trirâc 
khi trInh Lãnh dao Sâ k phé duyt kt qua 

Lânh dao Phông Hành chInh và B tro tir 
pháp 01 ngày1ãmvic 

Buâc 4 K phé duyt k& qua TTHC Lânh dao So Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn két qua dn Trung tam 
Phiic vt hành chInh cong tinh Van thu SO V2 ngày lam viêc 

Buàc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trirc tuyên; 

- Trá kt qua giâi quyt TTHC cho cá nhân/t chuc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

COng chrc cüa SO Tu pháp di.rqc c1r tip nhn 
h6 so tai Trung tam Phic v11 hành chInh cong 
tinh 

Tong thai gian giâi quyt: 05 ngày lam vic 
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8. Thu tuic: Tir chãm dfrt h03t dung Trung tam hôa giài thirong mi 

- Th&i han  giái quy&: 05 ngày lam vic, k tir ngày Quy& djnh thu hi Giy phép thành 1p cüa B Tu pháp có hiu 1rc. 

- Quy trinh ni b: 

Thátir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xir ly cong vic ThOl gian thuc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huàng d&i, tip nhn h so, gui phiu hen trâ cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vt Cong 
trirc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và B trçi tir 
pháp cüa SO Tu phãp xi:r 1 h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duqc c tip nhn 
h6 SO tai Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nh.n h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xCr 1' h so vâ dr tháo k& qua giai quyt 
Chuyên viên Phông Hành chInh vã B tn tir 
pháp 

02 ngày lam vic 

Bi.rOc 3 Thm djnh, xem xét, xac nhOn du thão k& qua giái quyt tnrOc 
khi trinh Lãnh dao  SO k phê duyt k& qua 

Lãnh dao Phông Hành chinh va B6 iTO Pr 
pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh do SO itt pháp 01 ngày lam vic 

BtrOc 5 Lam thu tuc phát hành vAn bàn, chuyn k& qua den Trung tAm 
Phuc vu hành chInh cOng tinh VAn th.r SO Y2 ngày lam viêc 

BLrOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch v%1 cOng tiVc tuyên; 

- IrA kt quA giâi quyt TTHC cho cá nhAn/t6 chüc và thu phi, 
lê phi (neu Ce) 

Cong chcrc cüa SO itt pháp duçic ccr tip nhn 
h6 so tai  Trung tAm Phic vi hãnh chInh cOng 
tinh 

Tang th&i gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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9. Thu tnc: Bang k5' hot li1ng cüa chi tihãnli to ch(rc hôa giãi thtrong m*i ntro'c ngoài tdi Viêt Nam 

- Thai h?n  giâi quyt: 10 ngày, k tr ngày nhân dü h so hqp lê. 

-Quytrmnhnoibo: 

Thu'ttr 
cong 
vic 

Nçii dung cOng viêc Trách nhiêm xü ly  cong vic Th&i gian thçrc hin 

Bi.nc I 

- Kim tra, huâng din, tip nhân h6 so, gfri phiu hen trã cho 
th chrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trçr tu 
pháp cüa SO Tu pháp xü 1' h6 so. 

Cong chrc cüa So Tu pháp duçic cCr tip nhn 
h Sq ti Thing tam Ph%lc vi hành chmnh cong 

V2 ngày 

BuOc 2 
- Nhn h6 so Va giài quyêt; 

- Xem xét, th.m tra, xCr 1 h so và di,r thão k& qua giai quyt 
Chuyên viên Phông I-Iãnh chInh và Bi tm tu 
pháp 

O ngày 

BuOc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhãn dix thâo k& qua giái quyt tri.rOc 
khi trinh Lânh dao  SO k phé duyt kt qua 

Länh dao Phông Hãnh chInh và B trçl tix 
pháp 03 ngày 

BiiOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lãnh dao SO Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vi hành chInh cong tinh Van thu SO V2 ngày 

BuOc 6 

- Xác nhn trên C6ng djch vu cOng tr1rc tuyên; 

- Trá kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chrc va thu phi, 
1 phi (neu co) 

COng chüc cüa SO lix pháp duqc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phuc vu hành chmnh cong 
tiflh 

Tong thai gian giãi quyt: 10 ngày 
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10. Thu tuc: Cp 1i Giy dàng k ho3t dng cüa chi nhánh t chu'c hôa giãi thtwng mi niróc ugoui ti Viêt Nam 

- Th&i hn giãi quyt: 05 ngày lam vic, k tir ngày nhãn duoc giy d nghj. 

-Quytrinhnib: 

Thfrtw 
cong 
vic 

Ni dung cong vic i'rãch nhirn XLr ly cOng vic ThOi gian thtzc hin 

Bithc I 

- Kim tra, hucng dk, tip nhn h so, gCri phiu hen trã cho 
t chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vii cong 
trxc tuyên và h6 so giây cho Phông Hành chInh và Bô trq ti.r 
pháp cüa Si Tu pháp xu 1 h6 so. 

Cong chtrc cüa S& Ti.r pháp duçic cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phic vii barth chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhân h6 so và giái quyêt; 

- Xem xét, thAm tra, xr 1 ho so và du tháo kt qua giãi quyt 
Chuyên viên PhOng Fliinh chiiih và B trG tu 
pháp 

02 ngày lam viêc 

Buâc 3 Th.m djnh, xem xét, xác nhOn dir thão k& qua giái quyt tn.râc 
khi trInh Lãnh do Sâ k phê duyt kt qua 

Länh dao Phông Hành chInh và B tro tir 
pháp 01 ngày lam vic 

Bu&c 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lãnh dao Sâ Ttr pháp 01 ngày tam viêc 

Buàc 5 Lam thu tic phát hành van bàn, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phic vu hành chmnh cong tinh Van thu Sâ 

V2 ngày lam vic 

Buàc 6 
- Xác nhtn trên C6ng djch vi cong trrc tuyên; 

- Trá ktquã giãi quyt TTHC cho cá nhân/t6 chrc và thu phI. 
l phi (nêu co) 

Cong chrc cüa Sâ Ti.r pháp duqc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vii hành chInh cOng 
tinh 

T$ng thbi gian giãi quyt: 05 ngày lam viêc 
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11. Thu tiic: Thay dôi ten gi, Tru'óng chi nhánh trong Giy dang k' hot dng cüa chi nhánh cüa to chüc hôa giãi throng ini nu'óc 
ngoài ti Vit Nam 

- Th&i han giái quyt: 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn dirçrc van bàn d nghj cUa Chi nhánh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thü' tir 
cong 
vic 

Ni dung cong viCe Trách nhiCm xü' t' cong vic ThOi gian thirc hin 

Buâc 1 

- Kim tra, hiiàng dan, tip nhn h6 so, gui phi&i hen trâ cho 
t chic; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trén C6ng djch vi cOng 
truc tuyCn va h so giy cho PhOng Hành chInh và BO trçY tu 
pháp cüa Sâ Tu pháp xCr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ hr pháp dixqc cü tip nhn 
h6 SO t?i Thing tam Phiic vi hânh chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam viêc 

Bixóc2 
- Nhn h6 so Va giái quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, x& 1 h so vâ dir tháo kt qua giái quyt 
ChuyCn viCn PhOng Hành chInh và Bi tru tu 
pháp 

03 ngày lam vic 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhân dir thào kt qua giâi quyt truôc 
khi trInh LAnh do Sâ k phC duyt kt qua 

Lanh do PhOng Hành chInh và B6 trçi tir 
pháp 02 ngày lam vic 

Bu&c 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh ctao So hr pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thñ txc phát hành vAn bàn, chuyn kt qua dn Trung tAm 
Phuc vii hành chInh cOng tinh VAn thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nh.n trCn C6ng djch vii cOng trrc tuyên; 

- Trã kt quA giAi quyt TTHC cho CA nhân/t chtrc vA thu phi, 
lé phi (neu cO) 

COng chrc cüa SO hr pháp di.rçic cü tip nhn 
h so tai Trung tAm Phic vi hành chInh cOng 
tlflh 

Tng thèi gian giAi quyt: 07 ngày lam vic 
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12. Thu tic: Thay di dja chi tru sO cüa chi nhánh to chfrc hôa giii thu'ong mai nuó'c ngoai tai Vit Narn tü' tinh, thành pho trt•ic 
thuc Trung trong nay sang tinh, thành p  trc thu)c Trung uong khác 

- Th&i hn giâi quyt: 10 ngày, k tr ngày nhn dtrcic h so hçp 1. 

-Quytrinhnoibo: 

Thuti 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhiêm xii 1' cong vic Thôi gian thirc hiên 

Brnic 1 

- Kim tra, hixông dk, tip nhn h so, gui phiu hen trá cho 
t chüc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trn Cng dich vu cOng 
trirc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trçi tu 
pháp cCia Sâ Tu pháp xr 1' h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc cu tip nhn 
h so tai  Trung tOrn Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

V2 ngày 

Brc 2 
- Nhn h6 so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, th.m tra, xcr 1' h6 so và d tháo kt qua giai quy& 
Chuyên vien PhOng Hành chInh và B6 try tir 
pháp 

ngày 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhn dir thão k& qua giãi quyt truâc 
khi trInh Lanh dao  Sâ k phê duyt kt qua 

Lânh do PhOng Hành chInh và Bô try tir 
pháp 03 ngày 

Buôc 4 K phê duyet kEt qua TTHC Lãnh dao Sâ Tu pháp 01 ngày 

Buâc 5 
LAin thii ti1c phát hAnh van ban, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vu hAnh chInh cOng tinh Van thu Sâ 

V2 ngAy 

Buôc 6 
- Xác nhn trên C6ng djch vi cOng trirc tuyên; 

- Ira k& quA giAi quyEt TTHC cho CA nhân/t chüc vA thu phi, 
I phI (neu cO) 

Cong chüc cña Sâ Tu pháp duyc cr tip nhn 
h so tai Trung tArn Phuc vii hAnh chInh cong 
tinh 

TOng thôi gian giAi quyt: 10 ngày 

180 



13. Thu t.c: Chm dfrt h03t tJng cüa chi nhanh cüa t chirc hôa giãi thuo'ng mai nu'&c ngoãi tü Vit Nam 

- Thñ hn giãi quyt: 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn báo cáo cüa chi nhánh. 

- Quy trmnh ni bO: 

Thwtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Träch nhiêm xü Jr cong viêc ThOi gian t1iirc hin 

Bithc 1 

- Kim tra, huàng din, tip nhn h so, gri phiu hen trâ cho 
t6 chirc; 

- Quet (scan) hO sa và chuyn hO so trên COng djch vi cong 
tWc tuyên và hO so giy cho Phông Hành chInh vã BO trçi tu 
pháp cña So Ttr pháp xi 1 hO so. 

Cong chüc cUa Si Tu pháp ducxc cfr tip nhn 
hO so ti Trung tam Phiic vi hãnh chinh cOng 
tinh 

Vz ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhn hO so Va giái quyêt; 

- Xem xét, th*m tra, xir l hO so vâ dr tháo kt qua giàiquyt 
Chuyên vien Phông Hành chInh và BO trçi tu 
pháp 

02 ngày lam vic 

Bràc Th.m dinh, xem xét, xac nhn du thâo kt qua giai quyt truOc 
khi trInh Lath dao SO k phê duyt k& qua 

Lânh dto Phông Hãnh chinh và BO tro tu 
pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vu hành chInh cong tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BtxOc 6 
- Xác nhn trên COng djch vii cong trirc tuyên; 

- Trá kt qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/tO chüc và thu j 
l phi (nêu Ca) 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duqc cu tip nhn 
hO so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

Tong thôi gian giãi quyt: 05 ngay lam vic 
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IX. LINH VT)C TRQNG TA! THIIONG M1 

1. Thu tic: Thay di ni dung Giy dang k hot dng cüa Trung tam trQng tài 

- Th?n hn giai quyt: 15 ngày lam vic, k tir ngày nh.n duoc h6 so hçcp i. 

-QuytrInhnôibo: 

Thu ttj 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhirii xtr I cong vic Th&i gian th .rc hiên 

Btrcic I 

Bisâc2 

- Kim tra, hrnng din, tip nhn h so, gui phi&i hçn trá cho 
t chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vi cong 
trirc tuyên vâ h so giy cho Phông Hành chInh va B6 trçi tix 
pháp cua S& Tix pháp xu 1 h so. 

Cong chIrc cüa Si Tu pháp duoc cir tip nhn 
h6 so ti Trung tam Phiic vii hành chInh cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

- Nhn h so và giài quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr l h so và dr tháo kt qua giái quyt 
Chuyên viên Phông Hành chfnh vâ B6 trq tix 
pháp 

08 ngày lam vic 

l3tthc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dir thâo kt qua giãi quyt truâc 
khi trinh Lãnh clao Sâ k5' phê duyêt k& qua 

Lânh dao Phông Hành chInh và B trq UT 

pháp 
05 ngày lam viêc 

Bwvc 4 Ky phé duyet két qua TTHC Lành do Sâ Ti.r pháp 01 ngày lam vic 

Buâc 5 
Lam th tic phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phc vit hãnh chInh cOng tinh Van thu So V2 ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trén C6ng djch vi cong triic  tuyên; 

- Trâ kt qua giái quyt TTHC cho cá nhân/t6 chüc va thu phi, 
1 phi (neu co) 

Cong chcrc cia SO Tu pháp duc cr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vii hành chInh cOng 
tinh 

Tng thbi gian giãi quyt: 15 ngày lam vic 
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2. Thu hc: dp 1i GiAy dàng k h03t dng cüa Trung tarn tr9ng tAi, Chi nhanh Trung tirn trong tãi, (hi nhánh cüa To chile trçng 
tài nuo'c ngoài ti Vit Nam 

- Thii hn giâi quy&: 05 ngày lain vic, k tr ngày nhãn duçic h so d ngh cp lai. 

-Quytrinhnibo: 

Thu tir 
cOng 
vic 

Nôi dung cong vic Trách nhiêrn xii I cOng vic Thol gian thirc hin 

BuOc 1 

- Kim tra, huing dan, tip nhn M so, gCri phiu hçn trã cho 
t chCrc; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trén Cng djch vi Cong 
trirc tuyên và h6 so giAy cho Phông Hãnh chInh và BO trçl ti.r 
pháp cüa SO Ttr pháp xir 1 h so. 

Cong chrc cüa So Tu pháp ducic ct tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh 

/2 ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhn h so và giái quyêt;. 

- Xem xét, thm tra, xir l h so và di.r thão kt qua giâi quyt 
Chuyên viên Phóng Hành chInh và B6 trçl tix 
pháp 

02 ngày lam vic 

BuOc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhn du thâo k& qua giài quyt truOc 
khi trInh Lành dto SO k phê duy kt qua 

Lânh dao PhOng Hãnh chInh và B trçi ttr 
pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 4 K phé duyt kt qua TTHC Lânh dao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thu ttc phát hành vAn bàn, chuyn kt qua ctn Trung tam 
Phic hành chInh cong tinh VAI thu SO V2 ngày lam vic 

BixOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong trrc tuyên; 

- Ira kt qua giài quyt TTHC cho cá nhãn/t chüc và thu phi, 
lé phI (nêu co) 

Cong chic cüa SO Tu pháp dtrqc cr tip nhn 
h so t0i Trung tAm Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

Tng thbi gian giAi quyt: 05 ngày lam vic 
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3. iii ii ttic: Ding k hoat dng cüa Trung tam Trçng tài 

- Th&i han giài quy&: 15 ngày, k tr ngày nhn ctuçic M so hcip 1. 

- Quy trinh ni b: 

Thu tu 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu Iy cong viêc Th&i gian thirc hiên 

Buâc 1 

- Kim Ira, htrOng dan, tip nhn h so, gcri phiu hen trâ cho 
t6 chIrc; 

- Quet (scan) h so vâ chuyn h6 so trén C6ng djch vi cong 
trirc tuyên và h so giây cho Phông Hành chInh và Bô trçi tix 
pháp cüa S?i Tu pháp xir 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tir pháp duçic cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Ph%ic vi hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày 

Bithc 2 
- Nhn h6 so và giâi quy&; 

- Xem xët, th.m tra, xr 1 h so và dir thâo k& qua giãi quy& 
Chuyên viên Phông Hánh chInh và B trci 
pháp 08 ngày 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét, xác nh.n d tháo kt qua giái quyt truâc 
khi trinh Lânh clao S& k phê duyt k& qua 

Lãnh dao Phông Hành chInh và B trçi ttr 
pháp 05 ngày 

Buâc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lânh ct?o S& Tu pháp 01 ngày 

BuOc 5 Lam thu tuc phát hành van bàn, chuyEn kt qua dn Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong tinh Van thu So V2 ngày 

BtrOc 6 
- Xác nhân trên C6ng dch vi cong trirc tuyên; 

- Trã k& qua giãi quyt TTHC cho cá nhân/t chirc và thu phi. 
1 phI (nêu co) 

Cong chrc cüa SO Tu pháp duçic ci:r tip nhn 
h6 so tai  Trung tam Phiic vii hành chInh cong 
tinh 

Tong thbi gian giãi quyêt: 15 ngày 
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4. thu tyc: Dãng k' hot dng cüa Chi nhánh Trung tam TrQng tài 

- Thcii hn giái quy&: 10 ngày lam vic, kê tü ngày nhn duoc h so hcrp lé. 

-QuytrInhnoi b: 

Thu tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü I cong vic Thôi gian thyc hin 

Buoc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhn h so, gCri phiu hçn trâ cho 
t6 chirc; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng dlch  vi cong 
trVc tuyên vâ h so giy cho Phong Hành chInh và B6 tro tu 
pháp cüa Sx Ti.r pháp xr 1 h so. 

Cong chCrc cüa Sâ Tu pháp duçc cir tip nhn 
h so ti Trung tam Phyc vt hành chInh cong 
tinh 

Y2 ngãy lam vic 

Buâc2 
- Nhãn h so và giài quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xü 1' h so và du tháo kt qua giái quyt 
Chuyên viên PhOng Hãnh chInh vã B trc ti.r 
pháp 05 ngày lam vic 

Bithc 3 Th&n djnh, xem xét, xác nhân di,r thào kt qua giái quyt trrn,c 
khi trInh Lãnh clo Sâ k phê duyêt kt qua 

Lânh do PhOng Hành chinh và B6 trçi 
pháp 03 ngày lam vic 

Birâc 4 K phê duyt k& qua TTHC Länh dao  Sâ Tu pháp 01 ngày lam vic 

Bt.râc 5 Lam thu tçtc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vy hành chInh cong tinh Van thu Sà V2 ngáy lam vic 

Birâc 6 
- Xác nhn trên Cng dich vy cong truc tuyên; 

- Trá kt qua giai quy& TTHC cho Ca nhãnith ch(rc và thu phi, 
1 phi (neu co) 

COng chrc cña Sâ Tu pháp duoc cfr tip nhãn 
h so t?i  Trung tam Phuc vy hành chInh cOng 
tinh 

Tong thOi gian giäi quyt: 10 ngày lam vic 
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5. Thu tuc: Thay dôi ni dung Giy däng k' hot dng cüa Chi nhãnh Trung tm trQng tãi 
- Thai han giãi quyt: 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn duçic h so hçip 1. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tix 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiém xir 1 cong vic Thô'i gian thy'c Iiin 

Bithc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhân h so. g1ri phiu hen trá cho 
t chCrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trên Cng djch vi cong 
trrc tuyén va h so giy cho Phông Hành chInh và BO trçi tu 
pháp cüa SO Ti.r pháp xcr 1 h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duqc cCr tip nhn 
h6 so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tiflh 

'/2 ngày lam vic 

BuOc2 
- Nhn h so và giãi quy&; 

- Xem xét, thm tra, xr 15r h so và dij thão kt qua giái quyt 
Chuyên viên Phông Hânh chInh và B trçl ttr 
pháp 03 ngày lam vic 

BuOc 3 ThAm dinh, xem xét, xác nhãn dii thào kEt qua giãi quyt tnuOc 
khi trInh Lath do SO k? phê duyt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B6 trci tu 
pháp 02 ngày lam vic 

Bi.rOc 4 K phé duyt k& qua TTHC LAnh dao SO Tix pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 Lam thu t%lc phát hãnh van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phuc vu hành chInh cong tinh VAn thu SO '/2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Ciing dich vi cong trirc tuyên; 

- TrA k&quã giãi quyt TTHC cho cá nhân/t chüc vã thu phi, 
I phi (neu co) 

Cong chüc cUa SO Ttr pháp duqc cCr tip nhn 
h so tai  Trung tam Phiic vit hành chInh cong 
tmh 

Tng thôi gian giãi quyt: 07 ngày lam viêc 
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6. Thu tic: Dãng k' hoat dng Chi nhânh cüa To chfrc trçng tài rnwc ngoài t31 Vit Nam 

- Th?ñ hn giái quyt: 10 ngày lam vic, k tr ngày nhân &rcrc h sci hçvp lé. 

- Quy trInh ni bO: 

Thtr tr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu' 1y cong vic Thôi gian thirc hin 

Buàc 1 

- Kim tra, hixâng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho 
t6 chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C&ig dlch  vi cOng 
trirc tuyên và h so gthy cho Phông Hành chinh và B tra tu 
pháp cUa So Tix pháp xCr 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp dugc c tip nhn 
M so ti Trung tam Phic vi hành chinh Cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BuOc2 
- NhOn h so Va giãi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xir l h6 so và dr thão kt qua giái quyt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B tra Vi 

pháp 05 ngày lam vic 

BuOc 3 Thm dinh, xem xét, xac nhân dix tháo két qua giái quyt tnxOc 
khi trInh Lath dao SO k phê duyt kt qua 

Länh dao Phông Hành chInh va B6 tr 
pháp 03 ngày lam vic 

BixOc 4 K phé duyêt k& qua TTHC Lãnh dao SO lix pháp 01 ngày lam vic 

BuOc 5 
L thu tic phát hành van ban, chuyn kêt qua cl'm 'I'rung tam 
Phiic viii hành chinh cong tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BixOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vit cong trirc tuyên; 

- Ira k& qua giài quyêt TTHCcho cá nhãn/u chrc vâ thu phi, 
l phi (nêu co) 

Cong chCrc cüa SO Tu pháp thrqc cir tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vii hành chinh cong 
tiflh 

Tong thôi gian giãi quyt: 10 ngày lam vic 
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7. Thu tyc: Thay di ni dung GiAy däng kf hoat dung Chi nhánh cüa T chfrc trçng tài niroc ngoài ti Viêt Nam 

- Thi han giài quyt: 15 ngày lam vic, k tr ngày nhn duçic h6 so hop le. 

- Quy trinh ni bô: 

Thu ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü l cong vic 'Ihôi gian thtrc hin 

But,c 1 

- Kim tra, hu&ng din, tip nhn h so, gCri phiu hçn trá cho 
tO chtrc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trén Cng djch vi cong 
trrc tuyên và M so giy cho Phông Hành chInh và BO trçx tla 
pháp cüa Si Ti.r pháp xir 1 h6 so. 

Cong chirc cüa Si lix pháp duçvc ci1 tip nhn 
h so ti Trung tOrn Phiic vi hành chInh cong 
tiflh 

V2 ngày lam vic 

Buâc2 
- Nhn h so và giãi quyt; 

- Xem xét, thOrn tra, xir 1 h so và d%r thão kêt qua giai quyt 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trci tix 
pháp 08 ngày lam vic 

Btrâc 3 Th&n djnh, xem xét, xác nhOn dir thão két qua giái quy& triiâc 
khi trmnh Lãnh do Sâ k phê duyt t qua 

Lãnh dao  Phông Hành chInh và B trçi ti.r 
pháp 05 ngày lam vic 

Buàc 4 K' phê duyt kt qua TTHC Lãnh cto S, Tix pháp 01 ngày lam vic 

Btr&c 5 Lam thu t1ic phát hãnh vAn bAn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vii hãnh chInh cOng tinh VAn thu S V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vii cOng trirc tuyên; 

- Ira kt qua giài quyt TTHC cho cá nhân/t chüc và thu phi, 
l phi (neu co) 

Cong chtc cüa S& lix pháp duc ccr tip nhn 
h so tai Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

Tng thôi gian giãi quyêt: 15 ngày lam vic 

188 



8. Thu tic: Thu hi giy dAng k h03t dng cüa Trung tam trçng tài, Giy däng k5 hot dng cüa Chi nhánh Trung tam trQng tãi 

- Thai hn giãi quyt: 15 ngày lam vic, k tü ngày nhn duçic h so hçip 1. 

- Quy trinh nôi bô: 

Thir tir 
cong 
vic 

Nôi dung cong viêc Trách nhiêm xü I cong viêc Thôi gian thçrc hin 

Buàc I 

- Kim tra, huàng dn, tip nhn h so, gri phi&i hçn trã cho 
t6 chcrc; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h so trén Cng djch vi cong 
trirc tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và B6 trçi tu 
pháp cüa So Tu pháp xix l h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc cr tip nhn 
h6 so ti Trung tam Ph%ic vi hành chmnh Cong 
tinh 

V2 ngày lam vic 

BixOc 2 
- Nhn h so Va giâi quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xcr 1 h so và du thão kt qua giái quyt 
Chuyên viên Phông Flành chInh và B trçx tu 
pháp 

08 ngày lam vic 

BuOc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhân dr thâo k& qua giâi quy& truOc 
khi trInh Lãnh dao SO k phê duyt kt qua 

Lãnh dao Phông Hành chInh và B trcl  tu 
pháp 05 ngày lam vic 

BuUc 4 K phê duyt kt qua TTHC Länh dao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

Bithc 5 Lam thC tiic phát hành vAn ban, chuyn kt qua dn Trung tAm 
Phic vii hAnh chInh cong tinh VAn thu SO V2 ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trên Cng djch vi cong truc tuyên; 

- Ira kt qua giái quyt TTHC cho cá nhãnIt chrc vâ thu phI. 
l phi (neu co) 

Cong ch(rc cña SO Ttr pháp duoc cO tip nhân 
h SO tai Trung tAm Ph%ic vi hành chinh cong 
tinh 

Tong thOi gian giãi quyt: 15 ngày lam viéc 
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9. Thu tyc: Chm düt host dng cüa Chi nhánh/Vän phông di din Thing tIm trçrng tãi 
- Th&i han giái quy&: Không quy dlnh. 

-Quytrinhnib: 

Thir tij 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xü I cong vic Thôi gian thuc hiên 

Buóc 1 

- Kim tra, huông dan, tip nhn h so, 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vii cong 
trrc tuyên và M so giy cho Phông Hãnh chinh và Bô trq tu 
pháp cüa Sâ Tu pháp xü 1 h so. 

Cong chirc cüa Sr Tix pháp duçc cr tip nhn 
h6 so tai  Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tini 

Buàc 2 
- Nhân h so; 

- Xem xét, xCr 1 h so 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçx UI 
pháp 

Buâc 3 Thm djnh, xem xét Lath do Phông Hành chInh và B trçi Us 
pháp 

Tong thOi gian giãi quyt: Không quy djnh 
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10. Thu tyc: Thu hôi Giy dang k hot dung Chi nhánh cüa Ti chüc trQng tài ntró'c ngoãi tii Vit Narn 

- ThOri hn giãi quy&: 15 ngãy lam vic, k tr ngày nhân throrc h so hçip 1. 

- Quy trinh ni bô: 

ThIr tu' 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhiêm xir Iy cong vic ThOi gian thyc hin 

BuOc 1 

- Kiêm tra, hu'àng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho 
cá nhãn/t chuc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trên C6ng djch vii cOng 
trrc tuyên va h so giây cho PhOng Hành chmnh và Bô trçi tu 
pháp Cüa SO Tix pháp xr 1' h so. 

Cong chüc cüa So Tu pháp duqc cü tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hành chInh Cong 
tiflh 

/2 ngày lam vic 

BixOc2 
- Nhân h so và giái quyêt; 

- Xem xét, thm tra, xr I h so va dir tháo kát qua giái quyt 
Chuyên vien Phông Hành chInh và B trçi tir 
pháp 08 ngày lam viêc 

Buoc Th.m djnh, xem xét, XáC nhan du tháo k& qua giài quy& tnxoc 
khi trinh Lành dao SO k phê duyt kt qua 

Lãnh dao PhOng Hành chInh và B tro tu 
pháp 05 ngày lam vic 

BuOc 4 K' phé duyt kt qua TTHC Lãnh dao SO Tu pháp 01 ngày lam vic 

Buoc Lam thu ti1c phát hành van bàn, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phic vt hành chInh cOng tinh Van thu SO V2 ngày lam vic 

BirOc 6 
- Xác nhn trên C6ng djch vii cong trrc tuyên; 

- Trâ k& qua giãi quyt TTHC cho cá nhãn/M chtc và thu phi, 
1 phi (nu co) 

Cong chüc cüa SO Tir pháp dtrqc cfr tip nh.n 
h so tai Trung tam Ph%lc vi hánh chinh cong 
tinh 

Tang thô'i gian giãi quyt: 15 ngày lam vic 

191 



II. Thu tuc: Thông báo v vic thành 1p Van phong (lvi (lien cüa To chIrc Trong tãi nwrc ngoai tii Vit Narn 

- Th&i han  giâi quyt: Không quy dlnh. 

- Quy trinh nôi b: 

Thfr tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xfr 1 cong vic Thoi gian thic hin 

13rc i 

- Kim tra, huàng dan, tip nhn h so; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vi1 cong 
trirc tuyên và h6 so giy cho PhOng Hành chmnh và Bô 'v ' 
pháp cüa Si Tu pháp xü 1 h so. 

Cong chi'rc cUa Sâ Tu pháp thrçxc cr tip nhn 
h so tai Trung tam Phc vi hành chInh cong 
tini 

Buâc2 
- Nhân h6 s 

- Xem xét, thin tra, xCr 1' h so 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B6 trçl tu 
pháp 

Buàc 3 Thm dinh, xem xét Lãnh dao  Phong Hành chInh va B6 trcl tu 
pháp 

Tong thô'i gian giãi quyêt: Không quy djnh 
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12. Thu tyc: Thông báo thay di Trtrô'ng Van phông di din, dja dim dat try s& cüa Van phông di din cüa To chfrc trçng tãi 
nuóc ngoài ti Vit Nam trong phm vi tinh, thành phô trirc thuôc trung Irong 

- Thii htn giái quyt: Không quy dnh. 

- Quy trInh ni b: 

Thu tu 
cong 
viec 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu 1 cong vic Thoi gian thu'c hin 

Btràc 1 

- Kim tra, hthng dan, tip nhn hè so; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch vt cong 
trc tuyên và h so giAy cho Phàng Hành chInh và BO trçi tti 
pháp cüa So Tt.r pháp xr I' h so. 

Cong chrc cUa Sâ Ti.r pháp thrçcc ccr tiêp nhn 
h so tai Trung tam Phic vii hành chInh cong 
tinh 

Bir0c2 
- Nhân h so 

- Xem xét, thâm tra, xCr I h so 
Chuyên viên PhOng Hành chInh va B trçi ttr 
pháp 

Bir'ic 3 ThAm djnh, xem xét Lành dao PhOng Hãnh chmnh và B trçi Ui 
pháp 

Tong thôri gian giãi quyêt: Khong quy djnh 
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13. Thu tic: Thông báo thay dôi dja diem dt tr sô cua Van phông dai (lien cua To chirc tr9ng tãi ntróc ngoài ti Vit Nam sang 
tinh, thinli phö trirc thuôc Trung irong khác 

- Th&i han giãi quyt: Không quy dnh. 

-QuytrInhni bô: 

Thu tLr 

cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhirn xü ly cong vic ThOi gian thiic hin 

Bir&c i 

- Kim tra, huóng dan, tip nhn h6 so; 

- Quet (scan) h6 so và chuyn h so trén Cng dlch  vz cOng 
tric tuyên và h so giy cho Phông Hành chInh và Bô trçi ttr 
pháp cüa S Tr pháp xir 1' h6 so. 

Cong chirc cüa S& Tu pháp duçic Cu tiêp nhn 
h so ti Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tiii 

Btrâc2 
Nhân h so 

- Xem xét, thm tra, xr 12 h so 
Chuyên viên PhOng Hành chInh và B6 trçr tr 
pháp 

Buóc 3 Thm djnh, xem xét Lãnh dao PhOng 1-lãnh chinh và Bö tror tu 
pháp 

Tong thbi gian giãi quyt: Không quy dinh 
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14. Thu tuc: Thông báo thay dôi da diem dt tru s& cüa Chi nhánh cüa To chñc trong tai ntróc zlgoài ti Vit Nam sang tinh, thãnli 
phô trirc thuc trung rong khác 

- Thai han giãi quyt: Không quy djnh. 

- Quy trinh nôi bô: 

Thur tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xii ly cong vic Thai gian thiic hin 

Buc i 

- Kim tra, htnrng dn, tip nhn h6 so; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vu1 Cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phông Hành chinh và Bô ftc tu 
pháp cüa SO Tu pháp xi 1' h6 so. 

COng chCrc cüa So Ttr pháp duc Cu tiêp nhn 
h6 so ti Trung tam Phiic vi hành chInh Cong• 
tiii 

Bithc 2 
- Nhân h SO 

- Xem xét, thm tra, xCr 1 h sc 
Chuyên viën Phông Hãnh chmnh và B trçi tur 
pháp 

BurOc 3 ThAm dinh, xem xét Lãnh dao PhOng Hành chInh và B trg tur 
pháp 

Tong thôi gian giãi quyt: KhOng quy dinh 
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15. Thu tic: Thông báo thay dôi dla  diem d4t trip s& cüa Trung tarn trong tal, Chi nhánh trung ti,n trng tài sang tinh, thinh phil 
tric thuc Trung Irong khác 

- Th&i han giãi quyt: Không quy dinh. 

- Quy trInh ni bô: 

Thu ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong viêc Trách nhiêm xtr 1 cong viêc ThO'i gian thuc hiên 

BuOc i 

- Kim tra, hu&ng din, tip nhn h so; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C6ng djch vii cong 
trrc tuyên và h6 so giy cho PhOng Hành chInh và Bô trq 
pháp cüa SO Tu pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa So Tir pháp &rqc clr tiêp nhn 
h6 so tai  Trung tam Phic vi hành chInh cong 
tih 

Bu&c2 
- Nhn h6 o 

- Xem xét, thâm tra, xr 1' ho so 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B tro tix 
pháp 

BuOc 3 Thm djnh, xem xét Lãnh dao PhOng Hành chInh và B tr? tu 
pháp 

Tong thai gian giãi quyêt: Khong quy djnh 
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16. Thu tiic: Thông blo ye vic thanh Ip  Chi nhánh/Vän phông di diên cüa Trung tam tr9ng tài ti nlróc ngoãi 

- Than han giai quyt: Không quy d!nh. 

-Quytrmnhnib: 

Thu tt•i 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xu I cong vic Tho'i gian thiyc hin 

Btióc 1 

- Kim tra, hu&ng dan, tip nhn h so; 

- Quét (scan) h6 so và chuyn h6 so trên C6ng djch vi cOng 
truc tuyên và h6 so giy cho Phàng Hành chInh vã Bô trçi 
pháp cüa Sâ Tu pháp xir 1 h so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc cü tiêp nhn 
h so t Trung tam Phitc vi hành chInh cong 
tin1 

BuOc2 
- Nhân h6 SO 

- Xem xét, th.m tra, xCr 1' hO so 
Chuyên viên Phông Hành chInh và B trçY ttr 
pháp 

Buàc 3 Thm cljnh, xem xét Lânh dao Phông Hành chinh và BO trçl tu 
pháp 

TOng th&i gian giãi quyt: Không quy djnh 
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17. Thu tuic: Thông báo v vic thành Ip Van phông diii din cüa Tiiing tarn trong tai 

- Th&i hn giãi quyt: Không quy dnh. 

-Quytrinhnib: 

Thfrtir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêrn xu Iv cong vic ThOi gian thrc hin 

Bi.róc i 

- Kim tra, hurng dan, tip nhãn h so; 

- Quét (scan) h so và chuyn 1i6 so trén Cng djch vi cOng 
truc tuyên và h6 so giy cho Phông Hành chmnh và Bô trçT tix 
pháp cüa Sâ Tu pháp xr 1' h6 so. 

Cong chCrc cüa Sâ Tu pháp duçic cü tiêp nhn 
h so ti Trung tam Ph%lc vii  hành chmnh cOng 
tinli 

Brntc2 
- Nhân h so 

- Xem xét, thâm tra, xü 1 hO so 
Chuyên viên PhOng I-Iânh chInh và B trçi tt.r 
pháp 

Btr&c 3 Thm cljnh, xem xét Lãnh dao PhOng Hành chinh và B6 trçx tu 
pháp 

Ting thôi gian giãi quyt: Khong quy dnh 
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18. Thu tyc: Thông báo ye viêc thay di dja dim dat tru s&, Tru'óng Van phông di din cüa Trung tam trong tài 
- Then hn giái quyt: Khong quy djnh. 

- Quy trinh ni bô: 

Thtr tu 
cOng 
vic 

Ni dung Cong vic Trách nhiCm xu I cong vic Thôi gian thirc hin 

Buâc i 

- Kim tra, hithng din, tip nhn h so; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trên C&ig djch v, cong 
trrc tuyên và h so giy cho Phàng Hành chInh và Bô tro 
pháp cüa So Tu pháp xr 1 h so. 

Cong chüc cüa Si Ttr pháp thrçic Cu tiêp nhn 
h6 so tai Trung thin Phyc vy hãnh chInh cong 
tini 

BuOc2 
- Nhân h6 so 

- Xem xét, thm tra, xü 1 h so 
Chuyn viên PhOng Hành chInh và Bô tra tu 
pháp 

BuOc 3 Th.m dlnh,  xem xét Lãrih do PhOng Hành chInh và B trçi tu 
pháp 

Tng thôi gian gial quyt: Không quy djnh 
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19. Thu tyc: Thông báo thay di danh sãch trong tài vien 

- ThM han giai quy&: Không quy dlnh. 

-Quytrinhnib: 

Thu tir 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xO' 1 cOng viêc ThO'i gian thuc hin 

Buôc 1 

- Kim tra, hiiàng d.n, tip nhân hè so, gCri phiu hçn trâ cho 
cá nhânJt chüc; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 so trén C6ng djch vii cong 
trtrc tuyên và h6 so giy cho PhOng Hành chinh và Bô tr tu 
pháp cüa Sâ Tix pháp xir 1 h so. 

Cong chcrc cüa S& Tu pháp duqc cr tip nhn 
h so ti Trung tam Phtc vi hãnh chInh cOng 
tiflh 

Bi.thc2 
- Nhn h6 so và giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xfr 1 h so và dir thão kt qua giái quyt 
Chuyên viên PhOng Hành chInh va B trçi tLr 
pháp 

Buôc 3 Thm clinh, xem xét, xác nhân dix tháo kEt qua giái quyt trixâc 
khi trinh LAnh dao So k phê duyt k& qua 

Länh dao PhOng Hành chInh và B trci Ur 
pháp 

BuOc 4 K phé duyt kt qua TTHC LAnh dao SO Tu pháp 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 
Phiic viii hành chInh cOng tinh Van thu SO 

BuOc 6 
- Xác nhân trên Cing djch vu cOng trirc tuyên; 

- Trã kt qua giái quyt TTFIC cho cá nhânIt chi:rc và thu phi, 
.lê phi (neu co) 

Cong chrc cüa SO lix pháp duc cü tip nhn 
h so tai  Trung tam Phtc vl:1 hành chInh cOng 
tinh 

Tang thai gian giãi quyt: Không quy drnh 
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X. LiNH VVC  LV LICH TU' PHAP 

1. Thu tyc: Cp Phiu 1 1ch tu' pháp cho cong dan Vit Nam, ngirô'i niró'c ngoài dang cir trü ti Vit Nam 

- Thôri han giâi quy&: 

+ Trong thiihn 10 ngày, k tir ngày nhn dirçc yeu cu hcip 1. Trix&ng hçip nguii duçvc yêu cu cp Phiu 1 lich tii pháp là cOng dan Vit 
Nam dA cu ti-ti & nhiêu ncii hoc Co thai gian cu trti i nu&c ngoài, ngtr&i rnxâc ngoai, trrnmg hcip phãi xác minh ye diêu kin ducmg nhién duoc xóa 
an tIch thI thai h?n  không qua 15 ngày. 

D6i vái trzthng hQp So Tzrpháp tra thu thông tin 1j ljch it phap tai phdn mm He th6ng quán l lj ijch twpháp dung chung cho các di 
twcxng.' Ngu'Oi yêu cáu cap Phiêu l lich  tu-pháp có ncri Cu-  trz duy nhát & trong tinh Co ngày sin/i tie 01/7/1996 ith ye sau, ngw&i yêu cáu cap Ph/eu 
lj ljch twpháp hin cit Ira trong tin/i, cia duçxc cap Ph/eu tie tháng 6/2012 tr& cii,' ngwOiyeu cdu cap Phiêu 1j5 ljch tu'pháp hin cit trü ngoài tinh, cia 

du'çrc cap Phiêu 1 ljch hepháp khOng qua 6 thang (tInh den ngàyyêu cau cap lai) giái quylt trong thOi han 02 ngày lam viêc. 

- Quy trInh nôi bô: 

Thir t,1 
cong 
viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim xii- 1 cong vic 

Thôi gian thirc hiên 

TH ngw&i 
yeu cau cap 
Ph/lu LLTP 
clii cit trz 
duy nhOt 
trong tinh 

TH 
yeu cau cap 
Phiêu LLTP 

Cu' trü 6' 
nhiu ncli 

Nguftiyêu cdu câ 
Phiéu LLTP chi cit 

a duy nMt Irong 
tinh có ngày sinh tie 

01/7/1996 tr& ye 

sau; cia dzco'c cá'p 
Philu tie tháng 

6/2012 h-& di,' hin 
cit Irü ngoài tin/i, cia 

diruc c4,,  Phiêu 
LLTP không qua 6 

tháng (tIn/i den 
ngàyyêu cáu cap 

lg 

Bi,ric I 
- Kim tra, htxó'ng dan, tip nh.n h so, giri 
phiu hçn trá cho cá nhân; 

- Quét (scan) h so và chu)4n h so trên 

Cong chic ctia So Ttr pháp &rçYc 
cü tiêp nhân h so tai Trung tam 

Phuc vi hành chInh cong tinh 

v2 ngày lam 

vic 
v2 ngày lam 

vic ¼ ngày lam vic 
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Cng djch vu cong trrc tuyn và h so giy 
cho PhOng Hành chInh và B6 trçY tu pháp cüa 
S Tir pháp xir 1 h so. 

Buâc 2 
- Nhn h so và giái quyt; 

- Xem xét, thm tra, xü I h so và dr thão 
kt qua giâi quyt 

Chuyên viên Phông Hành chInh và 
Bô trçi ttx pháp 

8,5 ngày 1am 13,5 ngày 
ngây lam vic 

Btrâc 3 
Thm djnh, xem xét, xác nhn d thão k& qua 
giài quy& truàc khi truth Lânh do So k9 phê 
duyet kêt qua 

Lânh dao  Phông Hành chmnh và B 
trq tix pháp 

¼ ngày lam 

vic 
¼ ngày lam 

vic 
¼ ngày lam vic 

BirOc 4 K phê duyt kt qua TTHC Lành do SO Ttr pháp /4 ngày 1am 

vic 
¼ ngày lam 

vic 
1 rigày lam vic 

BuOc 5 
Lam thu ti1c phát hành van ban, chuyn kEt 
qua dn Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

Van thu SO ¼ ngày 1am 

VIC 

¼ ngày 1am 

ViêC 
¼ ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhãn trên Cng djch vi cOng truc 
tuyên; 

- Trâ k& qua giãi quy& TTHC cho cá nhân/t6 
chüc và thu phi, 1 phi (nEu co) 

Cong chrc cüa SO Dr pháp duçic 
ccr tiêp nhn h so ti Trung tam 
Phuc vu hành chInh cong tinh 

¼ ngày 1am 

V1C 

¼ ngày lam 

vic 
¼ ngày lam vic 

T$ng thôi gian giãi quyt: 10 ngày 1am 

vic 
15 ngày 1am 

vic 
02 ngãy lam vic 
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2. Thu tiic: CAp Phiu 1 1ch tu pháp cho co' quan nhã nu*c, to chüc chmnh tn, to chui'c chInh trj - xã hi (di tirçrng JA cong dan Viêt 
Nam, ngirà'i niroc ngoài dang cir trá ti Vit Nani): 

- Th?i han giái quyt: 

+ Trong th&ihan 10 ngày, k tü ngày nhn dxçic yêu cu hcp l. Truông hcip ngu&i duçic yêu cu cAp Phi&i 1 ljch tix pháp là cong dan Vit 
Nam dA c trü a nhiêu ncii hoc Co thi gian ctr trü i nuâc ngoài, ngu&i nuôc ngoài, trumg hcp phâi xác minh ye diêu kin dircmg nhiCn chrcrc xóa 
an tIch thi thii hn không qua 15 ngày. 

Di vôi tritông hçxp S& Twpháp Ira cáu thông tin l ljch lit pháp tqiphdn mlm H thing quán l• j lj hch lit pháp dung chung cho các dôi 
tztcxng: Ngwâiyêu cáu cap Phiêu 1j ljch tztpháp có nci cit 1rzi duy nhát a trong tinh cO ngày sinh tIt 01/7/1996 lró ye sau, ngzthiyeu câu cap Phiêu 
lj ljch tztpháp hiên cit trü trong tinh cid duvc cap Phiêu tz thang 6/2012 trà di, ngwãiyêu cau cap Phiêu 1j ljch twpháp hiên cit Ira ngoài tinh, do 
dwçrc cap Phiéu 1 ljch fit pháp không qua 6 thang (tInh den ngàyyêu cãu cap 1gi) giái quyêt trong th&i hgn 02 ngày lam vic. 

- Quy trInh ni b: 

Thfr tu 
cong 
viêc 

Ni dung cong vic Trách nhim Xlr Jy cong VIeC 

ThOi gian thy'c hin 

TH ngitài 
yeucaucap 
Philu LLTP 
chi cit Ira 
duy nhch 

trong tinh 

TH ngzth 
2 yeu cau cap 

Philu LLTP 
cit trá ó 

nhiu ci 

Ngwöiyêu cdu c4r, 
PhiêuLLTPchicw 
frá duy nh& trong 

tinh có ngày sinh Iz 
01/7/1996 Ira ye 

• dO dwçrc cap 
Philu lIt tháng 

6/2012 fràdi, hiên 
cit Ira ngoài tin/i, dO 

dwçic c4t Phiêu 
LLTP /thông qua 6 

tháng (tInh den 
ngàyyeu cdu cap 

4,') 

B.ràc 1 
- Kim tra, hi.ró'ng dan, tip nhn h so, gri 
phiu hen trà cho co quan, tO chic; 

- Quét (scan) h so va chuyn h so trên 

Cong chtrc cña Si Tt.r pháp dtrçc 
cir tiêp nhân h so ti Trung tam 
Phijc vii hành chInh cong tinh 

v2 ngày iàm 
vic 

'/2 ngày lam 
vic 

¼ ngày lam vic 
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Cong djch vi cong triic tuyn và h s giy 
cho Phàng Hãnh chInh và B6 trçY tu pháp cüa 
Sx Tu pháp xI I h s. 

Biiàc 2 
- Nhn h sci và giai quy&; 

- Xem xét, thm tra, xr 1' h sci va di:r thão 
k& qua giái quy& 

Chuyén viên Phông Hành chInh và 
BO trçi Ui pháp 

8,5 ngày 1am 
viêc 

13,5 ngày 
lam vic 

~ ngày lam vic 

Birâc 3 
Thin djnh, xem xét, xác nhn dir tháo k& qua 
giãi quyt tru&c khi trinh Länh do S k phê 
duyt kêt qua 

LAth dao Phông Hành chInh và Bô 
trq ttr pháp 

¼ ngày lam 
vic 

¼ ngày lam 
vic 

¼ ngày lam vic 

Bixâc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lânh ctao Si Tu pháp ,' ngày lam 
viC 

Y4 ngày lam 
viC 

¼ ngày lam vic 

Btràc 5 
Lam thu ti1c phát hành vAn bàn, chuyn k& 
quA dn Trung tam Phiic vii hAnh chInh cong 
tinh 

VAn tht.r So ¼ ngày lam 
viec 

'/4 ngAy lAm 
viC 

¼ ngày lam vic 

BuOc 6 

- XAc nhn trén Cng djch vit cong trrc 
tuyn; 

- TrA kêt quA giAi quy& TTHC cho Ca quan/tô 
chüc vA thu phi, 1 phi (nu co) 

COng chcrc cüa SO Tr phAp &rcxc 
cfr tiép nhn h so tai  Trung tam 
Phic vu hAnh chInh cOng tinh 

¼ ngAy 1am 
V1eC 

¼ ngày lAm 
viçc 

¼ ngày lAm vic 

Tang thOi gian giAi quyt: 10 ngày JAm 
vic 

15 ngày lam 
vic 

02 ngày lam vic 
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3. Thu tiic: dp Phiu I 1ch hr pháp cho co quan tién hành to t1ng (CMi tuçing là cong dan Vit Narn, ngu'ôi nu'óc ngoài dang ctr tril 
ti Yit Nam) 

- lhOri hn giai quy&: 

+ Trong thii hn 10 ngày, k tr ngày nhn duçc yêu cu hcip l. Trtthng hqp ngu&i duçic yêu cu cp Phiu l ljch tix pháp là cong dan Vit 
Narn dã cu trü a nhieu noi hoAc Co thii gian Cu trü ô nuàc ngoài, ngtrri rnrâc ngoài, tru?ng hçip phai xác minh ye diêu kin ducmg nhiên ducic xóa 
an tIch thI thai hn không qua 15 ngày. 

D6i vái trwô'ng hQp Sá Twpháp tra czu thông tin l ljch tu-phap taiphdn mm He th6ng quán lj l3  ljch tic pháp dàng chung cho các di 
htçing: Ngieöiyêu cáu cap Phiêu l ljch tu-pháp có no'i cit Ira duy nhát ó trong tinh cO ngày sinh tft 01/7/1996 ith ye sau, ngwöiyêu cáu cap Phiêu 
l ljch tic pháp hiên cii- tra trong tinh, dd diccrc cap Phiêu tf tháng 6/2012 tró di, ngw&iyêu cáu cap Phiêu lj itch tic pháp hin cit Irz ngoài tinh, dli 
dzcçrc cap Phiêu lj ljch tic pháp không qua 6 thang ('IInh den ngàyyêu cáu cap lai,) giái quyêt trong th?,i han 02 ngày lam vic. 

-Quytrinhni bO: 

Thfrhr 
cong 
ViêC 

Ni dung cong vic 
0 

Trách nhim xfr i cong vic 

Thôi gian thc hin 

TH ngwài 
.. 

yeu cau cap 
Philu LLTP 
chi cit Ira 
duy n/id! 

trong tinh 

Tllngwôi 
yeu cau cap 
Phiêu LLTP 

cit tri a 

nhiu 

Ngu-ôiyêu cdu cá 
Philu LLTP chi cit 
frá duy nhôt irong 

tinh có ngày sin/i t1 
01/7/1996 Iró v 
sau; dd du-çrc cclp 
Philu &tháng 

6/2012 tr& di; hiên 
cit tri ngoài tin/i, dd 

diccic c4p Phiêu 
LLTP không qua 6 

tháng (tIn/i den 
ngàyyêu câu cap 

iqi) 

Buâc 1 
- Kim tra, hLrOng dan, tip nhân h so, gCri 
phiu hçn trá cho co quan tiên hành t6 ttng; 

- Quet (scan) h so và chuyn h so trén 

Cong chirc cüa Sâ Tu pháp dtrçxc 
cr tiêp nh.n h so tai  Trung tam 
Phuc vu hành chInh cong tinh 

V2 ngày lam 
viec 

V2 ngày lam 
viC 

¼ ngây tarn viêc 
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Cóng djch vi cong trirc tuyn và h si giây 
cho Phông Hãnh chInh và B trçi Pr pháp cüa 
S& Tu pháp xü 1 h sa. 

Buâc 2 
- Nhn h s và giâi quyt; 

- Xem xét, thm tra, xü 1 h sci và dr thão 
kt qua giái quy& 

Chuyên viên Phông Hành chInh và 
Bô t Pr pháp 

8,5 ngày 1am 
viêc 

13,5 ngày 
iam ~ ngày lam vic 

Buc 3 
Th&n dinh, xem xét, xác nhn dir thão k& qua 
giái quy& truâc khi trinh Lanh dao  Si k phé 
duyt kêt qua 

LAnh do Phông Hãnh chinh và B 
Pr pháp 

¼ ngày 1am 
vic 

¼ ngày lam 
vic 

¼ ngày lam vic 

Buâc 4 K phê duyt k& qua TTHC Lânh do So Tu phãp /4 ngày 1am 
vic 

'/ ngày lam 
vic 

v ngãy lam vic 

BuOc 5 
Lam thu tuc phát hânh van ban, chuyn k& 
qua dn Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh 

van thu SO /4 ngày lam 
VICC 

¼ ngày 1am 
ViéC 

¼ ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng trirc 
tuyn; 

- Trà kt qua giâi quyt TTHC cho co quan 
tin hành to tJing và thu phi, l phi (nu co) 

Cong chirc cüa SO Tu pháp duçic 
cr tiêp nh.n h sci tai  Trung 
Phuc vu hành chInh cong tinh 

¼ ngày 1am 
V1C 

¼ ngày lam 
vic 

¼ ngày lam vic 

Tng than gian giãi quyt: 10 ngày lam 
vic 

15 ngày lam 
vic 02 ngây lam vic 
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XI. LINH VISC QUOC TICH 

1. Thu tuc: Cp Giy xác nhn là nguôi gic Vit Nam 

- ThYi hn giái quy&: 05 ngày lam vic k tir ngày nhân dy dü h so. 

-QuytrInhnoib: 

Thfr ttr 
cong 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhiêm xu ly cong vic Thôi gian thirc hin 

BixOc 1 

- Kim tra, huâng dan, tip nhân h so, gri phiu hen trá cho 
Ca nhân; 

- Quét (scan) h so và chuyn h so trên Cng djch V11 Cong 
triic tuyên và h so giAy cho PhOng Hành chInh và Bô tr tu 
pháp cüa SO Tu pháp xü l M 

Cong chIrc cüa So Ttr pháp diic ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phuc vi hành chInh cong 
tiflh 

¼ ngày lam vic 

BUOC2 
- Nhn h so Va giài quyêt; 

- Xem xét, thãm tra, xir 1 h so và dtr tháo k& qua giâi quy& 
Chuyên vien Phông Hãnh chInh và B trçY tu 
pháp 

3,5 ngày lam vic 

BixOc 3 Thâm dnh, xem xét, xác nhn dir thâo kt qua giâi quy& tnrOc 
khi trInh Länh dao SO k phê duyt kt qua 

Lành dao Phông Hành chInh và B trçi tu 
pháp v2 ngày lam vic 

BtrOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Lath dao SO Ttr pháp Y4 ngày lam vic 

BuOc 
L thu ti1c phát hành van ban, chuyn kt qua dn Trung tam 

Phuc vi hãnh chInh Cong tinh VAn thu SO ¼ ngày lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhn trên Cng djch vi cOng tivc  tuyn; 

- Ira k&quà giài quyt TTHC cho cá nhân/t chüc và thu phi, 
1 phi (neu có) 

Cong chüc ccta SO Tix pháp thrçic ccr tip nhn 
h so ti Trung tam Phtc vu hành chInh cOng 
tinh 

¼ ngày lam vic 

Tang tho'i gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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2. Thu tuc: Cp Giy xác nhn có quc tjch Viêt Nam & trong nithc 

- Th&i han giái quyt: 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h6 so hqp 1 (di vài trIIing hçip có dU co so xác djnh qu6c tjch Vit Nam). 

-QuytrInhnib: 

Thu ty 
cong 
vic 

Nçii dung cong vic 'Frách nhiêm xu l cong vic Th&i gian thrc hin 

I3roc I 

- Kim tra, h.rOng dn, tip nhn h so, gCri phiu hçn trâ cho 
cá nhãn; 

- Quét (scan) h6 sci và chuyn h6 so tren C6ng djch vi cong 
tr%Ic tuyên và h so giy cho PhOng Hành chInh va Bô try tu 
pháp cüa SO Tu pháp xi 1' h so. 

Cong chüc cüa SO Tu pháp duoc cü tip nhân 
h so ti Trung thin Ph%ic vi hành chInh cong 
tinh 

¼ ngày lam vic 

BuOc 2 
- Nhn h so và giãi quyêt; 

- Xem xét, th*m tra, xr 1$' h6 so và dix tháo kt qua giai quy& 
Chuyên viën PhOng Hành chInh và Bi try tt.r 
pháp 

3,5 ngày lam vic 

BuOc 3 
Th.m djnh, xem xét, xác nhn dir thão kt qua giâi quyt truOc 
khi trmnh Länh dao SO k phé duyt kt qua 

Lành dao  PhOng Hành chInh và B try ti.r 
pháp 

'/'2 ngày lam vic 

BuOc 4 K phê duyêt kt qua TTHC Länh dao SO Ttr pháp Y4 ngày lam vic 

BtrOc 5 
Lam thu ti1c phát hãnh vAn bAn, chuyn k& quA dn Trung tam 
Phc vi hành chInh cong tinh VAn thu SO ¼ ngAy lam vic 

BuOc 6 

- Xác nhAn trên Cng dich vu cong trirc tuyën; 

- Trá k& qua giAi quyt TTHC cho cá nhAnM chrc và thu phi, 
l phI (nêu có) 

COng cht'ic cüa SO lix phAp dixyc cCr tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vi hAnh chInh cong 
tinh 

V4 rlgAy lam vic 

Tong thai gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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3. Thu tijc: Thông báo có quôc tich  niroc ngoài 

- Thôi hn giái quyt: Trong thii h?n  10 ngày lam vic, k tr ngày nhn dtrqc h so hcp 1c. 

- Quy trinh nôi b: 

Thu tar 
cOng 
vic 

Ni dung cong vic Trách nhim xLr ly cong vic Thôi gian thirc hin 

Birâc I 

- Kim tra, hrncng dan, tip nhn h so, gui phiu hçn trã cho 
cá nhãn; 

- Quét (scan) h so và chuyn h6 s trên Cng djch vi Cong 
trarc tuyên và h so giy cho PhOng Hành chinh và Bô trç ttr 
pháp cüa Sâ Tax pháp xr 1 h6 so. 

Cong chüc cüa Sâ Tu pháp duqc ci'r tip nhn 
h so ti Trung tam Phic vt hành chInh cong 
tiflh 

'/z ngày lam vic 

Baxâc2 
- Nhân h so vã giãi quyêt; 

- Xem xét, thâm tra, xCr I' h so và dr thâo kt qua giái quyt 
Chuyên viên PhOng Hãnh chInh và B trçr tu 
pháp 08 ngày lam vic 

Buôc 3 Thm djnh, xem xét, xác nhân dr thão kt qua giài quy& tnxôc 
khi trInh Länh dao  Scx k' phê duyt kt qua 

Länh dao Phông Hành chInh và B trV tax 
pháp V2 ngày lam vic 

Btróc 4 K' phê duyet kt qua TTHC Lânh dao Si Tax pháp V2 ngày lam vic 

Btrâc 5 
Lam thu t'ic phát hành van ban, chuyn k& qua dn Trung tam 
Phuc vi hânh chInh cong tinh Van thu S& ¼ ngày lam vic 

BuOc 6 
- Xác nhn trén Cng dch vii cong trrc tuyên; 

- Trá k& qua giái quyt TTHC cho cá nhân/t chtrc và thu phi, 
1 phi (néu co) 

Cong chrc cüa S& itt pháp dtrçic cr tip nhn 
h so t?i  Trung tam Phuc vu hành chInh cong 
tinh 

¼ ngày lam vic 

Tng thôi gian giãi quyt: 05 ngày lam vic 
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