
 
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-STP 

 

Đà Nẵng, ngày  15  tháng  11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện  

nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố 

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành 

chính tại Sở Tư pháp, đồng thời khuyến khích tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, 

ngày 15/11/2022, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 234/QĐ-STP về việc cắt 

giảm thời gian giải quyết hồ sơ trực tuyến so với trực tiếp. Theo đó, Sở Tư pháp 

đã rà soát và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở cụ thể: 

1. Thực hiện 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: 

 

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 

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 

15 ngày 

làm việc 

14 ngày  

làm việc 

2. Thời gian thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính nêu 

trên kể từ ngày 15/11/2022 (Theo Quyết định số 234/QĐ-STP ngày 

15/11/2022). 
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Trên đây là Thông báo của Sở Tư pháp về việc cắt giảm thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công thành phố. Sở Tư pháp kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và doanh nghiệp được biết để thực hiện thủ tục hành chính./. 

 
Nơi nhận: 
- VP UBND thành phố (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các PGĐ Sở; 

- Bộ phận TN&TKQ;  

- Trang TTĐT Sở;                  

- Lưu: VT, VP.     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Như Hoa 
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