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Số: 69/TTLLTPQG- HCTH 
V/v hướng dẫn nghiệp vụ  

lý lịch tư pháp 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

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

Thời gian vừa qua, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã nhận được phản 

ánh, kiến nghị của một số Sở Tư pháp tỉnh/thành phố về những khó khăn, vướng 

mắc trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính và một số 

nội dung liên quan đến việc xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích 

theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015. Để kịp thời tháo gỡ, giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc này, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn nghiệp vụ về một số nội dung 

như sau:   

1. Về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009: 

"Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy 

quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp”. Theo quy định 

này, cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho 

người khác thay mình thực hiện thủ tục, không quy định cá nhân phải có mặt 

trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong khi 

đó, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích không điều chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không 

được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết (Khoản 2, Điều 1). Do đó, 

việc gửi, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ 

bưu chính vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

nêu trên. 

- Thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được thực hiện 

theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và Điều 19 

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 

ngày 10/5/2012 Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp, bao gồm Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 



 

 

(cá nhân không phải thực hiện chứng thực chữ ký trên Tờ khai yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp số 2) và các giấy tờ kèm theo sau đây: 

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân 

hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

+ Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc 

tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.  

Trường hợp các giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

số 2 nêu trên không có chứng thực thì cá nhân gửi kèm theo bản chính để đối 

chiếu thông tin (bản chính các giấy tờ này được trả lại cho cá nhân khi trả Phiếu 

lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính).  

- Đối với việc nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 2, chỉ người yêu cầu cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp. 

Ngoài ra, để bảo đảm bí mật đời tư của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp số 2, Sở Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả Phiếu lý lịch tư 

pháp số 2 cho đúng cá nhân có yêu cầu và đúng quy trình. 

2. Về xác minh việc chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án treo và 

hình phạt cải tạo không giam giữ     

Trường hợp sau khi tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp, Sở Tư pháp có thông tin người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị kết án 

phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ và đã hết thời gian 

chấp hành án. Tuy nhiên, Sở Tư pháp tiếp tục xác minh tại các cơ quan có thẩm 

quyền (ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã) có kết quả trả lời là 

không còn lưu trữ hồ sơ, hồ sơ bị thất lạc, hư hỏng… nên không cung cấp được 

thông tin về tình trạng thi hành án, đồng thời, cá nhân bị kết án này cũng không 

cung cấp được thông tin nào khác làm căn cứ để xác định tình trạng thi hành án 

của họ. Đối với các trường hợp này, để bảo đảm đúng quy định của pháp luật lý 

lịch tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận tình trạng 

án tích là "có án tích". Trường hợp các nhân được cấp Phiếu lý lịch tư pháp này 

có mong muốn được xóa án tích, Sở Tư pháp hướng dẫn họ phải thi hành các 

quyết định về các nghĩa vụ có liên quan trong bản án hình sự (nếu có), đồng 

thời, liên hệ với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc chấp hành án hoặc 

thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù 

cho hưởng án treo hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cải tạo 

không giam giữ theo hướng dẫn tại Công văn số 05/HD-C81-C83 ngày 

20/8/2015 của Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự, Bộ Công an hướng dẫn 



 

 

việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cho người đã hết thời hạn 

chấp hành án tại xã, phường, thị trấn trước ngày 01/7/2011.  

Nội dung hướng dẫn tại mục 2 Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn 

có liên quan tại tiểu mục 3.4, mục 3, Phần I Công văn số 558/TTLLTPQG-

HCTH ngày 26/12/2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc hướng 

dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp. 

Trên đây là hướng dẫn của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về nghiệp 

vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xin gửi các Sở Tư pháp để nghiên cứu, thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở 

Tư pháp liên hệ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội, ĐT: 024 3203 1313 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT. 
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