
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

Số: 2616 /STP-HCTP&BTTP     Lạng Sơn,  ngày 13 tháng 7  năm 2021 

V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp đáp ứng quy định 

của Luật Cư trú năm 2020 
 

  

 Kính gửi: 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

               - Bưu điện tỉnh. 
  

Thực hiện Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2021). Ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 

1050/QĐ-BTP về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư 

pháp (LLTP) theo đó trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc 

tạm trú theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.  

Để triển khai thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

phù hợp với Luật Cư trú, Sở Tư pháp đề nghị Bưu điện tỉnh, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh quan tâm, phối hợp chỉ đạo, quán triệt nhân viên trực tiếp 

tiếp nhận hồ sơ tại các điểm Bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Không yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú 

hoặc tạm trú trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP theo đúng quy định tại khoản 

4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 và Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 

23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

2. Về việc xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu 

LLTP theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 

- Trường hợp cá nhân đã được cấp thẻ Căn cước công dân, công chức, 

người tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu LLTP căn cứ thông tin trên thẻ Căn cước công 

dân để xác định thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn người yêu cầu khai các thông 

tin tại tờ khai theo thẻ Căn cước công dân. 

- Trường hợp cá nhân chưa được cấp thẻ Căn cước công dân, thẩm quyền 

giải quyết xác định theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP; công chức, người tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người yêu cầu cấp phiếu LLTP 

phải khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin cá nhân liên quan đến các nội 

dung yêu cầu thể hiện trên Tờ khai (trong đó có thông tin về nơi cư trú); phải 

đảm bảo chính người yêu cầu ký tên trên tờ khai và giải thích rõ cho người nộp 

hồ sơ về việc cam kết đã khai chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin đã 
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cung cấp tại tờ khai và hồ sơ kèm theo; Tờ khai phải rõ ràng, chính xác không 

được tẩy xóa, sửa chữa nội dung.  

3. Đối với các trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin gian dối thì 

Sở Tư pháp từ chối giải quyết yêu cầu cấp phiếu LLTP, đồng thời xem xét xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ. 

Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp, 

chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị phản hồi về Sở Tư pháp theo số điện thoại 02053.879.711 để phối hợp 

hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Bộ phận Một cửa, Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 Vũ Quang Hưng 
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