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QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa  

đối với thủ tục hành chính lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp  
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp  

    
   

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN  
 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch 
tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch 
vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-
BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;  

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ 
lý lịch tư pháp;  

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-
BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và 
hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại 
các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn 
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hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở Thông báo số 66/TB-SNV ngày 05 tháng 4  năm 2017 của Sở 
Nội vụ thông báo kết quả thẩm định thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế 
một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thực hiện theo cơ 
chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Tư 
pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 
việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:       
- Như điều 3; 
- Sở Nội vụ; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- Trang thông tin điện tử-STP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu VT, HCTP.    

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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