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Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 26/11/2019, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ban hành Công văn 

số 643/TTLLTPQG-HCTH gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương về việc hướng dẫn triển khai thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP đáp ứng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 kèm theo Quy trình mẫu để các Sở Tư pháp căn cứ 

vào nhu cầu, điều kiện tại địa phương mình chủ động triển khai thực hiện. Sau một 

thời gian thực hiện, nhận thấy Quy trình mẫu có một số nội dung chưa rõ, Trung 

tâm hướng dẫn lại các Sở Tư pháp, cụ thể như sau: 

1. Về cách thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến  

Đề nghị Sở Tư pháp chỉnh lý mục này như sau: 

“Bước 1: Chuẩn bị và gửi hồ sơ trực tuyến 

- Cá nhân truy cập vào Trang dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

https://lltptructuyen.moj.gov.vn (sau đây gọi là Phần mềm đăng ký cấp Phiếu) để 

gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến 

+ Đối với Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Cá nhân điền thông tin 

trực tuyến trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu số 03/2013/TT-

LLTP. Trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho người chưa thành niên thì khai thông tin trên Tờ khai trực tuyến theo 

mẫu số 04/2013/TT-LLTP.  

+ Đối với các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: cá 

nhân quét (scan) bản chính các giấy tờ thành 01 tệp tin pdf với độ phân giải 200 

dpi trở lên và tải lên Phần mềm đăng ký cấp Phiếu. Riêng Chứng minh nhân dân, 

thẻ Căn cước công dân đề nghị gửi dưới dạng file ảnh (file .JPG) để bảo đảm cho 

công tác nghiệp vụ của Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ. 

2. Về thụ lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP  

Đề nghị các Sở Tư pháp chỉnh lý thời hạn cấp Phiếu LLTP như sau: 

“- Không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thụ lý hồ sơ; 

- Không quá 15 ngày đối với các trường hợp: (1) Người được cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở 
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nước ngoài; (2) Người nước ngoài; (3) Trường hợp phải xác minh về điều kiện 

đương nhiên được xóa án tích.” 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp 

liên hệ Trung tâm LLTP quốc gia để được hướng dẫn, hỗ trợ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VT, HCTH. 
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