
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ỈG5~/Í /QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 05thángAOnãm 2020

QƯYÉT ĐỊNH
v ề  việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, 

luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định so 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4228/TTr-STP-VP 
ngày 08 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục các thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực quốc tịch, luật sư, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, quản tài viên 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp gồm 05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 36 thủ tục thay thế và 39 thủ tục bị bãi 
bỏ do được thay thế.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng  thông tin điện tử 
của Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity. 
gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Điều 2. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020.

http://vpub.hochiminhcity
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Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành
chính:

- Các thủ tục A.III.6, A.III.7, A.IIỈ.8, A.III.9, A.III.10; A.VI.5; A .X I.l,
A.XI.2, A.XI.3, A.XI.4 được ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 
được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thủ tục A I .11.1, A1.II.2, A1.II.3, A1.II.4, A I .11.5, A I .11.6, A1.II.7, 
A I .11.8; A2.III.1, A2.III.2, A2.III.3, A2.III.4, A2.III.5; A2.VI.1, A2.VI.2, A2.VI.3, 
A2.VI.4, A2.VI.5, A2.VI.6, A2.VI.7, A2.VI.8, A2.VI.9, A2.VI.10, A2.VI.11, 
A2.VI.12, A2.VI.13; A2.VII.1, A2.VII.2, A2.VII.3, A2.VII.4, A2.VII.5; A3.V.1, 
A3.V.2; được ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 
6 năm 2018 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

- Các thủ tục c 1.1; C2.1 được ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ- 
UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Đoàn luật sư Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhộn:
-  N hư  Đ iều 3;
- Cục Kiểm  soát TTH C  (V ăn phòng C hính phủ);
- TTU B : CT;
- V PU B: PCV P/V X ;
- T rung tâm  Tin học; T rung tâm  C ông báo;
- Lưu: V T, (K STT/L). 00.





c THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ T ư  PHÁP
heo Quyết định số iQS/í /QĐ-UBND ngày 05"tháng4Onăm 2020 của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

„  ìA. DANTỈ IVríÌC THỦ TỤC HÀNH <
__»__________________ ________ a----------------------------

TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

HÍNH ĐƯƠC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỐC THẨM QUYÈN TIẾP NHẢN CỦA SỎ T ư  PHÁP

Địa điểm 

thực hiện
________>___________ I-----

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Lĩnh virc Quốc tich

Nhập quốc 
tịch Việt Nam

115 ngày

(Thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm quyền)

Sở
pháp

Tư

(Địa chỉ: 
141-143 
Pasteur, 
Phường 
Quận 3)

6,

3000.000 
đồng/trường hợp

* Miễn lệ phí đối 
với các trường họp 
sau:

- Người có công lao 
đặc biệt đóng góp 
cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam 
(phải là người được 
tặng thưởng Huân 
chương, Huy chương, 
danh hiệu cao quý 
khác của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam, Nhà nước 
Cộng Hòa Xã Hội

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 (có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009).

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 3 năm 2020).

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (có hiệu 
lực kể tò ngày 24 tháng 5 năm 2020).

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực kế từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017).

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bố sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

*)
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Chủ Nghĩa Việt Nam 
hoặc được cơ 
quan, tổ 
chức có thẩm 
quyền của Việt Nam 
xác nhận về công lao 
đặc biệt đó).

- Người không quốc 
tịch có hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn, có 
xác nhận của Ưy 
ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú.

2 Thôi quốc tịch 
Việt Nam ở 
trong nước

75 ngày

(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm quyền)

Sở Tư 
pháp

(Địa chỉ: 
141-143 
Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

2.500.000/trường
hợp

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 (có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009);

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 3 năm 2020);

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hanh, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sô quôc tịch và mâu giây tờ vê CỊUÔC tích (có hiệu 
lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020);

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dung phí khai thác, sử dung thông tin trong cơ sở dữ liệu
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TT Tên thú tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điêm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

hộ tịch, phí xác nhận có quôc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực ke từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017);

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đối, bố sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

3 Trở lại quốc 
tịch Việt Nam ở 
trong nước

85 ngày

(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm quyền)

Sở Tư 
pháp

(Địa chỉ: 
141-143 
Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

2.500.0000 
đồng/trường hợp

* Miễn lệ phí đối 
với các trường hợp 
sau:

- Người có công lao 
đặc biệt đóng góp 
cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam 
(phải là người được 
tặng thưởng Huân 
chương, Huy chương, 
danh hiệu cao quý 
khác của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 (có 
hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 7 năm 2009);

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 3 năm 2020);

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (có hiệu 
lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020);

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017);

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Việt Nam, Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hoặc 
được cơ quan, tổ 
chức có thẩm 
quyền của Việt Nam 
xác nhận về công lao 
đặc biệt đó).

- Người mất quốc 
tịch có hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn, có 
xác nhận của ủy 
ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú.

được sửa đổi, bố sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

4 Cấp Giấy xác 
nhận có quốc 
tịch Việt Nam ở 
trong nước

- 20 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp có giấy 
tờ chứng 
minh quốc 
tịch Việt 
Nam.

- 55 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp không 
có giấy tờ

Sở Tư 
pháp

(Địa chỉ: 
141-143 
Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

100.000 
đồng/trường hợp

* Miễn phí đối với 
các trường hợp sau:

- Người di cư từ 
Lào được phép cư trú 
xin xác nhận có quốc 
tịch Việt Nam theo 
quy định của điều 
ước quốc tế mà nước 
Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam 
là thành viên.

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 (có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009);

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 3 năm 2020);

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (có hiệu 
lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020);

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

chứng minh 
quốc tịch 
Việt Nam.

(thời gian 
thực tế giải 
quyết hồ sơ 
tại các cơ 
quan có 
thẩm quyền)

- Kiều bào Việt 
Nam tại các nước 
láng giềng có chung 
đường biên giới đất 
liền với Việt Nam, có 
hoàn cảnh kinh tế 
khó khăn, có xác 
nhận của ủy  ban 
nhân dân cấp xã nơi 
cư trú.

và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017);

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đối, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

5 Cấp Giấy xác 
nhận là người 
gốc Việt Nam

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

Sở Tư 
pháp

(Địa chỉ: 
141-143 
Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

100.000 
đồng/trường hợp

* Miễn phí đối với 
các trường hợp sau:

- Người di cư từ 
Lào được phép cư trú 
xin xác nhận là người 
gốc Việt Nam theo 
quy định của điều 
ước quốc tế mà nước 
Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam 
là thành viên.

- Kiều bào Việt 
Nam tại các nước 
láng giềng có chung

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 (có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009);

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 3 năm 2020);

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp han hành, hướng dẫn sử dụng, 
quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch (có hiệu 
lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2020);

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 
hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (có hiệu lực ke từ ngày 
01 tháng 01 năm 2017);
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

đường biên giới đât 
liền với Việt Nam, có 
hoàn cảnh kinh tế 
khó khăn, có xác 
nhận của ủ y  ban 
nhân dân cấp xã nơi 
cư trú.

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bô sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ
Bl. DANH MỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẢM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA SỎ TU PHÁP

TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cú’ pháp lý Ghi chú

I. Lĩnh v ự c  Luật SU’

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

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ, 
trong trường hợp cần 
thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp của 
hồ sơ và có văn bản đề 
nghị kèm theo hồ sơ cấp

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

- Lệ phí: 100.000 
đồng/hồ sơ.

- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.

* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP-BTTP 
ngày 15/02/2017 
của Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp,

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

-N ghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi

1. Cơ quan 
thực hiện thủ 
tục hành chính:

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: Bộ 
Tư pháp.

- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ: Sở 
Tư pháp.



TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

Chứng chỉ hành nghê 
luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư.

quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí theo 
Thông tư 
220/2016/TT- 
BTC): cá nhân, tổ 
chức nộp phí, lệ 
phí thông qua tài 
khoản của Cục Bố 
trợ tư pháp, cụ thể 
như sau:

- Tên tài khoản: 
Cục Bổ trợ tư 
pháp.

- Số tài khoản: 
3511.0.11 18188.

- Tại Kho bạc 
nhà nước quận Ba 
Đình, thành phố 
Hà Nội.

* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ đề 
nghị cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật 
sư tại Đoàn Luật 
sư hoặc Sở Tư

hành Luật Luật sư.

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

- Thông tư số 17/2011/TT- 
BTP ngày 14/10/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy định của Luật Luật 
sư, Nghị định quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Luật sư, Nghị 
định hướng dẫn thi hành các 
quy định của Luật Luật sư về 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
một sổ mẫu giấy tờ về luật sư 
và hành nghề luật sư.

- Thông tư sổ 220/2016/TT- 
BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ngày 10/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí trong lĩnh

2. Kct quả 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 
Chứng chỉ hành 
nghề luật sư.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

tlurc hiên
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú

pháp nơi người đê 
nghị cấp 
CCHNLS cư trú.

vực hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2 Đăng ký hoạt 
động của tố 
chức hành nghề 
luật sư

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 
Tư pháp cấp Giấy đăng 
ký hoạt động cho tổ 
chức hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006.

-N ghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Luật 
sư.

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
Tư pháp quy định một số mẫu 
giấy tờ về luật sư và hành 
nghề luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT- 
BTC ngày 05 tháng 8 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

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

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp lại 
Giấy đăng ký hoạt động 
cho văn phòng luật sư, 
công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên 
trong đó ghi rõ nội dung 
thay đổi người đại diện 
theo pháp luật; trường 
hợp từ chối phải thông 
báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006.

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

- Thông tư sổ 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
Tư pháp quy định một số mẫu 
giấy tờ về luật sư và hành 
nghề luật sư.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

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

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

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

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp lại 
Giấy đăng ký hoạt động 
cho công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn 2 thành 
viên trở lên, công ty luật 
hợp danh, trong đó ghi 
rõ nội dung thay đối 
người đại diện theo

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 
29/6/2006.

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

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

pháp luật; trường hợp từ 
chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.

Tư pháp quy định một sô mâu 
giấy tờ về luật sư và hành 
nghề luật sư.

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

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

5 Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh của tổ 
chức hành nghề 
luật sư

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kế từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 
Tư pháp cấp Giấy đăng 
ký hoạt động cho chi 
nhánh

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

50.000 đồng/hồ sơ Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006 được sửa đổi, bô 
sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Luật sư 
số' 20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012.

-Nghị định số 123/2013/NĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú

CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
Tư pháp quy định một số mẫu 
giấy tờ về luật sư và hành 
nghề luật sư.

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

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thirc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

6 Đăng ký hành 
nghề luật sư với 
tư cách cá nhân

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 
Tư pháp cấp Giấy đăng 
ký hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Luật sư 
số 20/2012/QH13 'ngày 20 
tháng 11 năm 2012.

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
một số mẫu giấy tờ về luật sư 
và hành nghề luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

7 Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh, công ty 
luật nước ngoài

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kế từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 
Tư pháp cấp Giấy đăng 
ký hoạt động cho chi 
nhánh, công ty luật 
nước ngoài.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

2.000.000 
đồng/hồ sơ

Luật Luật sư số 
65/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20 tháng 11 năm 2012.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

- Thông tư số 220/2016/TT- 
BTC ngay 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt dộng luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

8 Thay đổi nội 
dung Giấy đăng 
ký hoạt động 
của chi nhánh, 
công ty luật 
nước ngoài

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp thực 
hiện việc đăng ký thay 
đổi nội dung Giấy đăng 
ký hoạt động bằng cách 
cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho chi 
nhánh, công ty luật 
nước ngoài.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

1.000.000 
đồng/hồ sơ

Luật Luật sư sổ 
65/2006/QHll ngày 29 tháng 
6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

- Thông tư số 220/2016/TT- 
BTC ngay 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

9 Hợp nhất công 
ty luật

Trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp cấp Giấy đăng ký 
hoạt động cho công ty 
luật hợp nhất.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điếm 

thực hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

10 Sáp nhập công 
ty luật

10 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không -Nghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy dịnh chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

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

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kế từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt động cho 
công ty luật chuyển đổi.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không -Nghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

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

07 ngày làm việc, kế 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

50.000 đồng -Nghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.

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

- Quvết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

13 Đăng ký hoạt 
động của chi 
nhánh của công 
ty luật nước 
ngoài tại Việt 
Nam

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

600.000 đồng/hồ 
sơ

-N ghị định số 123/2013/NĐ- 
CP ngày 14/10/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Luật sư.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định 
một số mẫu giấy tờ về luật sư 
và hành nghề luật sư.

- Thông tư sổ 220/2016/TT- 
BTC ngay 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

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

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

2.000.000 
đồng/hồ sơ

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

- Thông tư số 17/2011/TT-
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

BTP ngày 14/10/2011 của Bộ 
Tư pháp hướng dẫn một số 
quy định của Luật Luật sư, 
Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Luật sư, Nghị 
định hướng dẫn thi hành các 
quy định của Luật Luật sư về 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư.

- Thông tư số 220/2016/TT- 
BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
luật sư thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

II. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

1 Dăng ký hoạt 
động của Trung 
tâm tư vấn pháp 
luật.

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

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

- Nghị định số 05/2012/NĐ- 
CP ngày 02/02/2012 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
về đăng ký giao dịch bảo đảm, 
trợ giúp pháp lý, luật sư, tư 
vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 19/2011/TT- 
BTP ngày 31/10/2011 của Bộ 
Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số quy định của thủ tục hành 
chính của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngày
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

23/9/2008, Thông tư sô 
03/2008/TT-BTP ngàỵ 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

2 Đăng ký hoạt 
động cho chi 
nhánh của 
Trung tâm tư 
vấn pháp luật.

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Nghị định số 77/200 8/NĐ- 
CP của Chính phủ ngày 
16/7/2008 về tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 19/2011/TT- 
BTP ngày 31/10/2011 của Bộ
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú

Tư pháp sửa đôi, bô sung một 
số quy định của thủ tục hành 
chính của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngàỵ 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngàỵ 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-B TP " ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

3 Thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 
chi nhánh

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

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

- Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

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

- Thông tư số 19/2011/TT- 
BTP ngày 31/10/2011 của Bộ 
Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 
số quy định của thủ tục hành 
chính của Thông tư sổ 
05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

4 Cấp thẻ tư vấn 
viên pháp luật

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

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

- Nghị định số 05/2012/NĐ- 
CP ngày 02/02/2012 của
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TT Tên tliủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thirc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

Chính phủ sửa đôi, bô sung 
một số điều của các Nghị định 
về đăng ký giao dịch bảo đảm, 
trợ giúp pháp lý, luật sư, tư 
vấn pháp luật.

- Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ' ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật.

- Thông tư số 19/2011/TT- 
BTP sửa đổi, bổ sung một số 
quy định của thủ tục hành 
chính của Thông tư số 
05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 
25/8/2008 và Thông tư số 
01/2010/TT-BTP ngày 
09/2/2010 của Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bổ thủ tục hành chính
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

được chuân hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

5 Thu hồi thẻ tư 
vấn viên pháp 
luật

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kế từ 
ngày nhận được văn bản 
đề nghị của Trung tâm 
tư vấn pháp luật.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ 141-143 
Pasteur, Phường 
6, Quận 3)

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

- Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

6 Cấp lại thẻ tư 
vấn viên pháp 
luật

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

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Thông tư số 01/2010/TT- 
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16 tháng 7 năm 2008 của 
Chính phủ về tư vấn pháp luật.

- Quyết định số 1566/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
tư vấn pháp luật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

III. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

1 Cấp Thẻ đấu 
giá viên

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp Thẻ 
đấu giá viên; trường 
hợp từ chối phải thông 
báo lv do bằng văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đẩu giá tài sản.

- Thông tư sổ 06/2017/TT-
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đấu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

2 Cấp lại Thẻ 
đấu giá viên

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy đề 
nghị, Sở Tư pháp cấp 
lại Thẻ đấu giá viên; 
trường hợp từ chối phải 
thông báo lý do bằng 
văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT- 
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

nghê đâu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

3 Đăng ký hoạt 
động của doanh 
nghiệp đấu giá 
tài sản

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt động cho 
doanh nghiệp đấu giá 
tài sản; trường hợp từ 
chối thì phải thông báo 
lý do bằng văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

1.000.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT- 
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đẩu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điêm 

thirc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

nghê đâu giá và biêu mâu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT- 
BTC ngày 06/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quv định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quăn 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 
tài sản, phí thẩm định điều 
kiện đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

4 Thay đổi nội 
dung đăng ký 
hoạt động của 
doanh nghiệp 
đấu giá tài sản

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy đề 
nghị thay đổi, Sở Tư 
pháp quyết định thay 
đổi nội dung đăng ký 
hoạt động cho doanh

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

500.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú

nghiệp đâu giá tài sản; 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo lý do 
bàng văn bản.

- Thông tư số 06/2017/TT- 
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đấu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT- 
BTC ngày 06/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 
tài sản, phí thẩm định điều 
kiện đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

5 Cấp lại giấy 
đăng ký hoạt 
động của doanh 
nghiệp đấu giá 
tài sản

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận được giây đê 
nghị, Sở Tư pháp cấp 
lại Giấy đăng ký hoạt 
động cho doanh nghiệp 
đấu giá tài sản; trường 
hợp từ chối thì phải 
thông báo lý do bằng 
văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

500.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT- 
BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đấu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Thông tư số 106/2017/TT- 
BTC ngày 06/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 
tài sản, phí thẩm định điều 
kiện đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

6 Đăng ký hoạt 
động của Chi 
nhánh doanh 
nghiệp đấu giá 
tài sản

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy 
đăng ký hoạt động cho 
chi nhánh; trường hợp 
từ chối thì phải thông 
báo lý do bằng văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản.

- Thông tư số 06/2017/TT- 
BTP ngay 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đấu giá, cơ sở đào tạo 
nghề đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp ỉý Ghi chú

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

7 Phê duyệt đủ 
điều kiện thực 
hiện hình thức 
đấu giá trực 
tuyến

Trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày nhận 
được Đe án thực hiện 
hình thức đấu giá trực 
tuyến của tổ chức đấu 
giá tài sản, Giám đốc Sở 
Tư pháp xem xét, phê 
duyệt tổ chức đấu giá 
tài sản đủ điều kiện thực 
hiện hình thức đấu giá 
trực tuyến

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Đấu giá tài sản.

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản;

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuân hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

8 Đăng ký tham 
dự kiểm tra kết 
quả tập sự hành 
nghề đấu giá

Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp lập danh sách 
người dủ điều kiện tham 
dự kiểm tra kết quả tập 
sự hành nghề đấu giá, 
đăng tải trên trang

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

2.700.000 đồng - Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ- 
CP ngày 16/5/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu giá tài sản;

- Thông tư số 06/2017/TT-
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

thông tin điện tử của Sở 
và gửi Bộ Tư pháp; 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo bằng 
văn bản có nêu rõ lý do.

BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về chương 
trình khung của khóa đào tạo 
nghề đấu giá, cơ sở đào tạo 
nghồ đầu giá, việc tập sự và 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá và biểu mẫu 
trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

- Thông tư số 106/2017/TT- 
BTC ngày 06/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghề đấu giá 
tài sản, phí thẩm định điều 
kiện đăng ký hoạt động của 
doanh nghiệp đấu giá tài sản;

- Quyết định số 1724/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bở trong lĩnh vực 
đấu giá tài sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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TT
Tên thủ tục hành 

chính
Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

IV. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
với tư cách cá 
nhân

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp quyết 
định ghi tên người đề 
nghị đăng ký vào danh 
sách Quản tài viên, 
doanh nghiệp hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản 
và thông báo bằng văn 
bản cho người đó; trong 
trường hợp từ chối thì 
phải thông báo lý do 
bằng văn bản.

Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
quyết định ghi tên người 
đề nghị đăng ký vào 
danh sách Quản tài viên, 
doanh nghiệp hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản, 
Sở Tư pháp gửi danh 
sách Quản tài viên, 
doanh nghiệp hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản 
cho Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

500.000 đồng/hồ 
sơ

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 
6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phá 
sản về Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Thông tư số 224/2016/TT- 
BTC ngay 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, diều kiện hành 
nghề, hoạt động quản lý, thanh 
lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ 
hành nghề quản tài viên.

- Quyết định số 1725/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quăn tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chú

phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp.

2 Thay đổi 
thành viên hợp 
danh của công 
ty hợp danh 
hoặc thay đổi 
chủ doanh 
nghiệp tư nhân 
của doanh 
nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp quyết 
định thay đổi thành viên 
hợp danh của công ty 
hợp danh hoặc thay đổi 
chủ doanh nghiệp của 
doanh nghiệp tư nhân 
cho doanh nghiệp quản 
lý, thanh lý tài sản. 
Trong trường hợp từ 
chối phải thông báo lý 
do bằng văn bản.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Phá sản ngày 19 tháng 
6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phá 
sản về Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định số 1725/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quản tài viên và hành nghề 
quản lý. thanh lý tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp.

3 Đăng ký hành 
nghề quản lý, 
thanh lý tài sản 
đối với doanh 
nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp quyết 
định ghi tên doanh 
nghiệp vào danh sách 
Quản tài viên, doanh

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

500.000 đồng/hồ 
sơ

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 
6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phá
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

nghiệp hành nghê quản 
lý, thanh lý tài sản và 
thông báo bằng văn bản 
cho doanh nghiệp đó.

sản vê Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Thông tư số 224/2016/TT- 
BTC ngay 10/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn, điều kiện hành 
nghề, hoạt động quán lý, thanh 
lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ 
hành nghề quản tài viên.

- Quyết định số 1725/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp.

4 Thay đổi 
thông tin đăng 
ký hành nghề 
của Quản tài 
viên

03 ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận được văn bản 
đề nghị của Quản tài viên, 
Sở Tư pháp thay đổi 
thông tin về địa chỉ giao 
dịch của Quản tài viên.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Phá sản ngày 19 tháng 
6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luât Phá
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điếm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

sản về Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định số 1725/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quản tài viên và hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp.

5 Thay đổi 
thông tin đăng 
ký hành nghề 
của doanh 
nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kế từ 
ngày nhận được văn bản 
của doanh nghiệp, Sở 
Tư pháp thay đổi thông 
tin về tên, địa chỉ trụ sở 
Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh, người đại diện 
theo pháp luật, danh 
sách Quản tài viên hành 
nghề trong doanh 
nghiệp.

Sở Tư pháp

(Địa chỉ: 141- 
143 Pasteur, 
Phường 6, 
Quận 3)

Không - Luật Phá sản ngày 19 tháng 
6 năm 2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phá 
sản về Quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Quyết định số 1725/QĐ- 
BTP ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
quản tài viên và hành nghê
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điêm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

quản lý, thanh lý tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp.

B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẮM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA ĐOÀN LUẬT s ư  THÀNH 
PHÓ HỒ CHÍ M I N H ________________________________________________________________ _______________

TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp iý Ghi chú

Lĩnh vực Luật SU’

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

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ 
nhiệm Đoàn luật sư chuyển 
hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm 
theo bản xác nhận người đề 
nghị cấp Chứng chỉ hành 
nghề luật sư có đủ tiêu 
chuẩn luật sư theo quy 
dịnh của Luật Luật sư.

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm kiếm 
tra hồ sơ, trong trường hợp 
cần thiết thì tiến hành xác

Đoàn luật sư 
TP.HCM

Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

Lệ phí: 
100.000 đồng/hồ 
sơ.

- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.

* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP- 
BTTP ngày 
15/02/2017 của 
Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 
theo Thông tư

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

Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP ngày 
14/10/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Luật sư.

Nghị định số 
137/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: Bộ 
Tư pháp.

- Cơ quan tiếp nhận: 
Doàn Luật sư Thành 
phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: 
Sở Tư pháp.

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



40

TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

minh tính hợp pháp của hô 
sơ và có văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư gửi 
Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn 20 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề luật sư.

220/2016/TT- 
BTC): cá nhân, tổ 
chức nộp phí, lệ 
phí thông qua tài 
khoản của Cục 
Bổ trợ tư pháp, cụ 
thể như sau:

-T ên  tài khoản: 
Cục Bổ trợ tư 
pháp.

- Số tài khoản: 
3511.0.1118188.

- Tại Kho bạc 
nhà nước quận Ba 
Đình, thành phố 
Hà Nội.

* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ đề 
nghị cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư tại Đoàn 
Luật sư hoặc Sở 
Tư pháp nơi 
người đề nghị cấp 
CCHNLS cư trú.

sửa đôi, bô sung một sô 
điều của Nghị định số 
123/2013/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2015/TT- 
BTP ngày 16/01/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật 
sư.

Thông tư số 
220/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bô thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thực hiện
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

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

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ 
nhiệm Đoàn luật sư chuyên 
hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm 
theo bản xác nhận người đề 
nghị cấp lại Chứng chỉ 
hành nghề luật sư có đủ 
tiêu chuẩn luật sư theo quy 
định của Luật Luật sư.

Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm kiếm 
tra hồ sơ, trong trường hợp 
cần thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề luật 
sư gửi Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn 20 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quyết định cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề luật 
sư.

Đoàn luật sư 
TP.HCM.

Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Lệ phí: 
100.000 đồng/hồ 
sơ.

- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.

* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP- 
BTTP ngày 
15/02/2017 của 
Bộ Tư pháp về 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 
theo Thông tư 
220/2016/TT- 
BTC): cá nhân, tổ 
chức nộp phí, lệ 
phí thông qua tài 
khoản của Cục 
Bô trợ tư pháp, cụ 
thể như sau:

- Tên tài khoản: 
Cục Bổ trợ tư 
pháp.

- Số tài khoản:

- Luật số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Luật sư.

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

- Thông tư số 17/2011/TT- 
BTP ngay 14/10/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số quy định 
của Luật Luật sư, Nghị định 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật Luật sư, Nghị định 
hướng dẫn thi hành các quy 
định của Luật Luật sư về tố 
chức xã hội - nghề nghiệp 
của luật sư.

Thông tư số 
220/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý

1. Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

- Cơ quan có 
thẩm quyền quyết 
định: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tiếp 
nhận: Đoàn Luật 
sư Thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Cơ quan phối 
hợp: Sở Tư pháp.

2. Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: Chứng chỉ 
hành nghề luật sư.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cú pháp lý Ghi chủ

3511.0.1 118188.

- Tại Kho bạc 
nhà nước quận Ba 
Đình, thành phố 
Hà Nội.

* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ đề 
nghị cấp Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư tại Đoàn 
Luật SU' hoặc Sở 
Tư pháp nơi 
người đề nghị cấp 
CCHNLS cư trú.

phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Quyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bở trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp.

3 Cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề 
luật sư trong 
trường hợp bị 
mất, bị rách, bị 
cháy hoặc vì lý 
do khác không 
cố ý

- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lộ, Ban Chủ 
nhiệm Đoàn luật sư có văn 
bản đề nghị cấp lại Chứng 
chỉ hành nghề luật sư kèm 
theo hồ sơ gửi Sở Tư pháp.

- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm kiểm

Đoàn luật sư 
TP.HCM.

Địa chỉ: 104 
Nguyễn Đình 
Chiểu, Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Lệ phí: 
100.000 đồng/hồ 
sơ.

- Phí: 800.000 
đồng/hồ sơ.

* Theo hướng 
dẫn tại Công văn 
số 432/BTP- 
BTTP ngày 
15/02/2017 của

Luật Luật sư sổ 
65/2006/QH11 ngàỵ 
29/6/2006, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật sửa đôi, bô 
sung một số điều của Luật 
Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20/11/2012.

- Thông tư số 17/2011/TT- 
BTP ngày 14/10/2011 của 
Bộ Tư pháp hướne, dẫn một 
số quy định của Luật Luật

1. Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính:

- Cơ quan có 
thẩm quyền quyết 
định: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan tiếp 
nhận: Đoàn Luật 
sư Thành phố I IỒ 
Chí Minh.
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TT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thưc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

tra hô sơ, trong trường họp 
cần thiết thì tiến hành xác 
minh tính hợp pháp của hồ 
sơ và có văn bản đề nghị 
kèm theo hồ sơ cấp lại 
Chứng chỉ hành nghề luật 
sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
cấp Chứng chỉ hành nghề 
luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp cấp Chứng chỉ hành 
nghề luật sư; trong trường 
hợp từ chối phải thông báo 
bàng văn bản và nêu rõ lý 
do cho người đề nghị cấp 
lại Chứng chỉ hành nghề 
luật sư.

Bộ Tư pháp vê 
việc thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí 
theo Thông tư 
220/2016/TT- 
BTC): cá nhân, tổ 
chức nộp phí, lệ 
phí thông qua tài 
khoản của Cục 
Bổ trợ tư pháp, cụ 
thể như sau:

- Tên tài khoản: 
Cục Bổ trợ tư 
pháp.

- Số tài khoản: 
351 1.0.11 18188.

- Tại Kho bạc 
nhà nước quận Ba 
Đình, thành phố 
Hà Nội.

* Giấy tờ chứng 
minh đã nộp phí, 
lệ phí được gửi 
kèm theo hồ sơ đề 
nghị cấp Chứng 
chỉ hành nghề

sư, Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Luật 
sư, Nghị định hướng dẫn thi 
hành các quy định của Luật 
Luật sư về tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp của luật sư;

Thông tư số 
220/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt động luật sư.

- Ọuyết định số 1565/QĐ- 
BTP ngày 13/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực luật sư thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp.

- Cơ quan phối 
hợp: Sở Tư pháp.

2. Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: Chứng chỉ 
hành nghề luật sư.
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TT Tên thú tục hành 
chính

Thòi hạn 

giải quyết

Địa điểm 

thuc hiên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

luật sư tại Đoàn 
Luật sư hoặc Sở 
Tư pháp nơi 
người đề nghị cấp 
CCHNLS cư trú.

c. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
Cl. DANH MUC THỦ Tưc HÀNH CHÍNH BI BÃI BỎ THUÔC THẢM QUYỂN T1ẺP NHẬN CỦA SÒ TƯ PHẢP

TT

•

Số hồ SO'
TTHC

______t------------------------  1-------------------

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

I. Lĩnh vực Quốc tịch

1 T-HCM- 
270581-TT

Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài.

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 
Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020).

- Quyết định số 1217/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quôc tịch thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp.

2 T-HCM-
270582-TT

Thủ tục Ghi chú vào sổ khai sinh việc 
thông báo có quốc tịch nước ngoài.

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Quôc tịch Việt 
Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020).

- 3
T-HCM-

270583-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ 
tịch của người được nhập quốc tịch Việt 
Nam.

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 
Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020).
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TT Số hồ SO'
TTHC Tên thú tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

4 T-HCM-
270584-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ 
tịch của người được trở lại quốc tịch Việt 
Nam.

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 
Nam (có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020).

5 T-HCM-
270585-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thôi quốc 
tịch Việt Nam.

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 
Nam (có hiệu lực kế từ ngày 20/3/2020).

II. Lĩnh vực L uật sư

1 T-HCM- 
270591-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động tổ chức hành 
nghề Luật sư.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

2 T-HCM-
270599-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh tổ 
chức hành nghề Luật sư.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

3 T-HCM-
270600-TT

Thủ tục Đăng ký hành nghề Luật sư với 
tư cách cá nhân.

Quyết dịnh số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

4 T-HCM-
270603-TT

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt 
động của tổ chức hành nghề Luật sư, chi 
nhánh tổ chức hành nghề Luật sư, Luật 
sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

5 T-HCM- 
270631-TT

Thủ tục Thay đối người đại diện (heo 
pháp luật của công ty luật trách nhiệm

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp' 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị
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TT Số hồ so 
TTHC

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 
luật hợp danh.

bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

6 T-HCM-
270632-TT

Thủ tục Thay đổi người đại diện Iheo 
pháp luật của văn phòng luật sư, công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật SU' thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

7
T-HCM-

270633-TT
Thủ tục Chuyển đổi văn phòng Luật sư 
thành công ty luật.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

8
T-HCM-

270634-TT
Thủ tục Chuyển đổi công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

9 T-HCM-
270635-TT

Thủ tục Hợp nhất công ty luật.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bổ thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

10
T-HCM-

270636-TT
Thủ tục Sáp nhập công ty luật.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

11 T-HCM-
270637-TT

Thủ tục Đăng kỷ hoạt động chi nhánh 
của tổ chức hành nghề Luật sư nước 
ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt 
Nam.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.
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TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

12 T-HCM- 
27063 8-TT

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

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuần hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

13 T-HCM-
270639-TT

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký 
hoạt động của chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

14 T-HCM-
270643-TT

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

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

15 HCM-273686 Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 
của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

16
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 
người được miễn đào tạo nghề luật sư, 
miễn tập sự hành nghề luật sư.

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp.

III. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

1 T-HCM-
270695-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm tư 
vấn pháp luật.

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuấn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.
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TT Số hồ SO'
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Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ

2 T-HCM-
270696-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh 
Trung tâm tư vấn pháp luật.

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

3 T-HCM-
270697-TT

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật, 
chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bổ thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

4 T-HCM-
270698-TT

Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp 
luật.

Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

IV. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

1 HCM-273650 Thủ tục Đề nghị cấp thẻ đấu giá viên

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bở trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

2 HCM-273651
Thủ tục Đề nghị cấp lại thẻ đấu giá 
viên

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

3 HCM-273652
Thủ tục Đăng ký hoạt động của doanh 
nehiệp đấu giá tài sản

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.
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4 HCM-273653
Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài
sản

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

5 HCM-273654 Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

6 HCM-273655 Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi 
nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
vê việc công bô thủ tục hành chính được chuân hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

7 HCM-273656

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với 
doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập 
trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu 
lực (Chuyển đổi toàn bộ hoạt động của 
doanh nghiệp)

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bô trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.

8 HCM-273657

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với 
doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập 
trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu 
lực (tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và 
kinh doanh các ngành nghề khác)

Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp.
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V. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1 T-HCM-
270700-TT

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2 T-HCM- 
270701-TT

Thủ tục Thay đổi thành viên hợp danh 
của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ 
doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản.

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

3 T-HCM-
270702-TT

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp 
quản lý, thanh lý tài sản.

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lv của Bộ Tư pháp.

4 T-HCM-
270703-TT

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản của Quản 
tài viên.

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

5 T-HCM-
270704-TT

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành 
nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý 
tài sản.

Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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™  r. A NTH M I T T H Ì I  T T T r  HÀNH CHINH BI BÃI BỎ THUỘC THÁM QUYÈN TIÉP NHẬN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯTHÀNH PHO

T T

____________ >---------------

CẢ li A s n - TTHC Tên thủ tuc hành chính Văn bản quy đinh viêc bãi bỏ
1 1 

Lĩnh Vực Luật SU’

______ ________________ _______ ______ — 1 - ..■'.

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với 
người đạt yêu càu kiểm tra kết quả tập 
sự hành nghề luật sư

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. .. - -

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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