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   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ trực tuyến so với trực tiếp  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-STP ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Sở Tư 

pháp về công tác cải cách hành chính năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ trực tuyến so với thời gian 

giải quyết hồ sơ trực tiếp đối với 01 thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp, cụ thể: 

 

STT Tên thủ tục Trường hợp 

Thời 

gian xử 

lý hồ sơ 

trực tiếp  

Thời gian 

xử lý hồ sơ 

trực tuyến  

1 

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt 

Nam (mã số 2.000488) 

Trường hợp người được 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp có thời gian cư 

trú liên tục  trong thành 

phố Đà Nẵng 

10 ngày 

làm việc 

09 ngày  

làm việc 

Trường hợp người được 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp là công dân Việt 

Nam đã cư trú ở nhiều 

15 ngày 

làm việc 

14 ngày  

làm việc 
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nơi hoặc có thời gian cư 

trú ở nước ngoài, người 

nước ngoài, trường hợp 

phải xác minh về điều 

kiện đương nhiên được 

xóa án tích 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các tổ chức 

sự nghiệp thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                          
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở;       

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Như Hoa 
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