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

 

Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1050/QĐ-

BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch 

tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Để việc tiếp nhận, 

thụ lý và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm thống nhất 

và phù hợp với quy định của pháp luật, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề 

nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số 

nội dung. Cụ thể như sau: 

1. Căn cứ nội dung tại Quyết định số 1050/QĐ-BTP nêu trên, Sở Tư pháp 

tham mưu cho UBND tỉnh (thành phố) công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tư pháp; phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương 

tiếp nhận, thụ lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bảo đảm kể từ ngày 

01/7/2021, cá nhân không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường 

trú, tạm trú khi làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân khi làm thủ 

tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải khai chính xác, đầy đủ, trung thực các 

nội dung yêu cầu trong Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt thông 

tin về nơi thường trú/nơi tạm trú và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

thông tin đã khai trên Tờ khai này. 

2. Để bảo đảm kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp chính xác, đúng thời hạn, 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề nghị các Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện 

tốt công tác tra cứu, xác minh thông tin theo quy định tại Quy chế số 02/QCPH-

TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ 

Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.  

 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp 

liên hệ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-BTP, xin gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương để nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

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

- Tổng Cty Bưu điện Việt Nam (để ph/h); 

- TT PV HCC các tỉnh/thành phố (để ph/h); 

- Các PGĐ Trung tâm (để biết); 

- Lưu: VT. 
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