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01. Thủ tục : Cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng của Văn phòng luật sư 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng theo mẫu; 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập Văn 
phòng luật sư; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng luật sư. 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy ñịnh  

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  Sở Tư pháp Bình ðịnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng  

Lệ phí: Không. 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của văn phòng luật sư. 
(Mẫu TP-LS-03 theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp). 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai 
năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp ñồng lao ñộng cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc 
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hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp ñồng lao ñộng cho cơ quan, tổ chức theo quy ñịnh 
của Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư; 

- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc; 

- Một luật sư chỉ ñược thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật 
sư. Trong trường hợp luật sư ở các ðoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một 
Công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và ñăng ký hoạt ñộng tại ñịa phương nơi có 
ðoàn luật sư mà một trong các luật sư ñó là thành viên. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 
Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 
ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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 TP-LS-03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ 

ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 
 

Tên tôi là: ……………………………………….. ngày sinh: ……../……../........................ 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ......................................................................... 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

ðiện thoại: ………………………………. Email:................................................................. 

 

ðăng ký hoạt ñộng cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên với nội dung sau ñây: 

1. Tên gọi ñầy ñủ và tên giao dịch (nếu có) của văn phòng luật sư (công ty luật) (tên gọi ghi 

bằng chữ in hoa; mỗi văn phòng, công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu 

tiên): 
 

Tên thứ nhất: 

Tên thứ hai: 

Tên thứ ba: 
 

2. ðịa chỉ trụ sở: .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ………………….. Fax: ………………… Email: ............................................. 

Website: ................................................................................................................................ 
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3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám ñốc công ty luật): 

Họ và tên: …………….........................................………........ Nam/Nữ: ............................ 

Ngày sinh:………./…........./…………….. 

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp: ………/……./............................... 

Nơi cấp: ................................................................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số ……………… ngày cấp: ……./……./............................... 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ......................................................................... 

4. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tôi xin cam ñoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ do pháp 
luật quy ñịnh.  

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Luật sư ký, ghi rõ họ tên 
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02. Thủ tục : Cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng của Công ty luật hợp danh hoặc 
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau ñây gọi tắt là Công ty luật) 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                    Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 

Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng theo mẫu thống nhất; 

- Dự thảo ðiều lệ của Công ty luật; 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập 
hoặc tham gia thành lập Công ty luật; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Công ty luật. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng  

Lệ phí: Không  

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của Công ty luật TNHH một thành viên (Mẫu TP-
LS-03, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 
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Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của Công ty luật hợp danh, Công ty luật TNHH hai 
thành viên trở lên (Mẫu TP-LS-04, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp). 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai 
năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp ñồng lao ñộng cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc 
hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp ñồng lao ñộng cho cơ quan, tổ chức theo quy ñịnh 
của Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư; 

- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc; 

- Một luật sư chỉ ñược thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật 
sư. Trong trường hợp luật sư ở các ðoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một 
Công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và ñăng ký hoạt ñộng tại ñịa phương nơi có 
ðoàn luật sư mà một trong các luật sư ñó là thành viên. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 
Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012  của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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 TP-LS-03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ 

ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

 

Tên tôi là: ……………………………………….. ngày sinh: ……../……../........................ 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ......................................................................... 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

ðiện thoại: ………………………………. Email:................................................................. 

 

ðăng ký hoạt ñộng cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên với nội dung sau ñây: 

1. Tên gọi ñầy ñủ và tên giao dịch (nếu có) của văn phòng luật sư (công ty luật) (tên gọi ghi 

bằng chữ in hoa; mỗi văn phòng, công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu 

tiên): 

Tên thứ nhất: 

Tên thứ hai: 

Tên thứ ba: 

2. ðịa chỉ trụ sở: .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ………………….. Fax: ………………… Email: ............................................. 

Website: ................................................................................................................................ 
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3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám ñốc công ty luật): 

Họ và tên: …………….........................................………........ Nam/Nữ: ............................ 

Ngày sinh:………./…........./…………….. 

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp: ………/……./............................... 

Nơi cấp: ................................................................................................................................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số ……………… ngày cấp: ……./……./............................... 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ......................................................................... 

4. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tôi xin cam ñoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ do pháp 
luật quy ñịnh.  

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Luật sư ký, ghi rõ họ tên 
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 TP-LS-04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ 

ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

 

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau ñây: 

Stt Họ tên Năm 
sinh 

Chứng chỉ 
hành nghề luật 
sư (ghi rõ số và 

ngày cấp) 

Thành 
viên ðoàn luật 
sư tỉnh (thành 

phố) 

Số 
ñiện thoại 

liên hệ 

      

      

      

      

      

      

 

ðăng ký hoạt ñộng cho công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên với các nội dung sau ñây: 

1. Tên gọi ñầy ñủ và tên giao dịch (nếu có) của công ty luật (tên gọi ghi bằng chữ in hoa; 

mỗi công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên): 

Tên thứ nhất: 

Tên thứ hai: 
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Tên thứ ba: 

2. ðịa chỉ trụ sở: .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

ðiện thoại: …………………….. Fax: ……………… Email: .............................................. 

Website: ................................................................................................................................. 

3. Giám ñốc công ty: 

Họ và tên: …………………………....................................…….. Nam/Nữ: 
................................. 

Ngày sinh:………./.......…../…………….. 

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. Ngày cấp: 
………/……./................................... 

Nơi cấp: ................................................................................................................................ 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số …………………… ngày cấp: 
……./……./................................. 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ............................................................................. 

4. Lĩnh vực hành nghề: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Chúng tôi xin cam ñoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ 
do pháp luật quy ñịnh. 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Chữ ký của các luật sư thành viên 
(ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên) 

 



 12 

 

03. Thủ tục: Cấp lại Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho tổ chức hành nghề 
luật sư khi thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng 

 Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh
 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng  

 Lệ phí:  không. 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

Giấy ñề nghị thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư  
(theo Mẫu TP-LS-07, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp) 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 
ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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 TP-LS-07 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

Tên tổ chức hành nghề 
luật sư 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ 

THAY ðỔI NỘI DUNG ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA  

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

 

1. Tên gọi ñầy ñủ của tổ chức hành nghề luật sư: ................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có): ..................................................... 

.............................................................................................................................................. 

3. Giấy ñăng ký hoạt ñộng số: …………….. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………... 

cấp ngày: ………../………./..................... 

4. ðịa chỉ trụ sở: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

ðiện thoại: ………………… Fax: ……………….. Email: ................................................. 

5. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng: ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư như sau: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Người ñại diện theo pháp luật 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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04. Thủ tục: Cung cấp thông tin về nội dung ñăng ký hoạt ñộng của tổ 
chức hành nghề luật sư 

 Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình 

ðịnh (139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, 
Tết theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 
Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 

nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp 
nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại; 

 Bước 3: Tổ chức, cá nhân ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh  
 Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ gồm: 
Giấy ñề nghị cung cấp thông tin. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
 Thời hạn giải quyết: Trong ngày. Trường hợp không giải quyết ngay trong ngày, thì cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ có phiếu hẹn ghi rõ ngày gửi trả kết quả cho ñương sự. 
 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin về nội dung ñăng ký hoạt ñộng.  
 Lệ phí: Không. 
 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 

của Quốc hội khóa XI;  
- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 

ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 
- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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05. Thủ tục: Chuyển ñổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển ñổi 
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang Công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh (139 
Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy 
ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

 Bước 3: Tổ chức ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh hoặc qua hệ thống bưu chính ñến bộ phận tiếp nhận Sở tư pháp.  

 Thành phần hồ sơ: 

- ðơn ñề nghị chuyển ñổi trong ñó nêu rõ mục ñích và lý do chuyển ñổi; 

- Dự thảo ðiều lệ của Công ty luật mới; 

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của Công ty luật mới; 

- Giấy ñăng ký hoạt ñộng ñã ñược cấp. 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng Công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn.  

 Lệ phí: Không qui ñịnh. 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không. 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không qui ñịnh 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Nghị ñịnh số 05/2012/Nð-CP ngày 02/02/2012 của Chính Phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của các Nghị ñịnh về ñăng ký giao dịch bảo ñảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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06. Thủ tục: Chuyển ñổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh (139 
Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 ñến thứ 6 trong tuần (trừ  các 
ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy ñịnh của Nhà nước). 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều: 13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp nhận 
giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

 Bước 3: Tổ chức ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng Công ty luật trách nhiệm hữu hạn; 

- Bản cam kết của người ñứng ñầu Công ty luật tách nhiệm hữu hạn về việc kế thừa 
toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư; 

- Văn bản thông báo cho khách hàng về việc chuyển ñổi; 

- Dự thảo ðiều lệ của Công ty luật mới; 

- Giấy ñăng ký hoạt ñộng của văn phòng luật sư ñã ñược cấp; 

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của Công ty luật; bản sao chứng chỉ 
hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của các luật sư thành viên ñối với trường hợp chuyển ñổi 
thành Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay ñổi về trụ sở. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng Công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn.  

 Lệ phí: Không 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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07. Thủ tục: Cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại; 

 Bước 3: Tổ chức ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh theo Mẫu TP-LS-05 Thông tư số 
17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Bản sao Giấy ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh; 

- Quyết ñịnh thành lập chi nhánh; 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh 

 Lệ phí: Không. 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  
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Giấy ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Mẫu TP-
LS-05, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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 TP-LS-05 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

Tên tổ chức hành nghề 
luật sư 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

GIẤY ðỀ NGHỊ 

ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

 

1. Tên gọi ñầy ñủ của tổ chức hành nghề luật sư dự kiến ñặt chi nhánh: .............................. 

................................................................................................................................................ 

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................... 

2. Giấy ñăng ký hoạt ñộng số: …………………………. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) 

…………………….. cấp ngày: …../……./........................................................................... 

3. ðịa chỉ trụ sở: .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: …………………… Fax: ………………….. Email: ....................................... 

4. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ðăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh với nội dung sau ñây: 
 

1. Tên của chi nhánh: ............................................................................................................. 

2. ðịa chỉ trụ sở của chi nhánh: ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: …………………….. Fax: ……………….. Email: ......................................... 

Website: ................................................................................................................................ 

3. Trưởng chi nhánh: 

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................  Nam/Nữ …………. 
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Ngày sinh: ………../………./ ………………….. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Chứng minh nhân dân số: ……………… Ngày cấp: …………/……../............................ 

Nơi cấp: ................................................................................................................................ 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: ……………................ Ngày cấp: ………/……../............. 

Là thành viên của ðoàn luật sư: ............................................................................................ 

4. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Chúng tôi xin cam ñoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ 
do pháp luật quy ñịnh. 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Người ñề nghị 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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08. Thủ tục: Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

 Bước 3: Tổ chức ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch; 

- Quyết ñịnh thành lập Văn phòng giao dịch, trong ñó ghi rõ người ñược tổ chức hành 
nghề luật sư phân công thường trực tại Văn phòng giao dịch ñể tiếp nhận yêu cầu về vụ, 
việc của khách hàng kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của người ñó; 

- Giấy ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư; 

- Bản sao giấy tờ chứng minh trụ sở của văn phòng giao dịch. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ñịa chỉ của Văn phòng giao dịch vào 
Giấy ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư 

 Lệ phí: Không. 



 25 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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09. Thủ tục: Tạm ngừng hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
vào tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 ñến thứ 6 trong tuần. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.  

Bước 3: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ của tổ chức hành nghề luật sư. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần hồ sơ:  

- Báo cáo bằng văn bản tạm ngừng hoạt ñộng có những nội dung chính sau: 

+ Tên tổ chức hành nghề luật sư; 

+  Số, ngày, tháng, năm cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng; 

+ ðịa chỉ trụ sở; 

+  Thời gian tạm ngừng hoạt ñộng, ngày bắt ñầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng 
hoạt ñộng; 

+  Lý do tạm ngừng hoạt ñộng; 

+ Báo cáo về việc thanh toán nợ, giải quyết các hợp ñồng dịch vụ pháp lý ñã ký với 
khách hàng và hợp ñồng lao ñộng ñã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư. 

Số lượng hồ sơ:    01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: trong ngày. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Tư pháp tỉnh Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ của tổ 
chức hành nghề luật sư. 

 Lệ phí: Không. 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không. 
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 Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trong thời gian tạm ngừng hoạt ñộng, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp ñủ số thuế 
còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, hoàn thành việc thực hiện hợp ñồng ñã ký với 
người lao ñồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. ðối với hợp ñồng dịch vụ pháp lý ñã ký 
với khách hàng nhưng chưa thực hiện xong thì phải thoả thuận với khách hàng về việc thực 
hiện hợp ñồng dịch vụ pháp lý ñó (theo Khoản 4, ðiều 46 Luật Luật sư). 

- Tổ chức hành nghề luật sư làm thủ tục tạm ngừng hoạt ñộng, ñồng thời phải làm thủ 
tục tạm ngừng hoạt ñộng của Chi nhánh và Văn phòng giao dịch (nếu có). 

- Thời gian tạm ngừng ñối với tổ chức hành nghề luật sư và Chi nhánh không quá 02 năm. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI. 

- Quyết ñịnh 146/Qð-STP ngày 25/12/2009 Về việc thành lập phòng Bổ trợ tư pháp trực 
thuộc Sở Tư pháp. 
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10. Thủ tục: Chấm dứt hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư trong 
trường hợp tự chấm dứt hoạt ñộng 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

 Bước 3: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ của tổ chức hành nghề luật sư. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư; 

- Bản chính Giấy ñăng ký hoạt ñộng; 

- Giấy chứng tử (bản sao có chứng thực) (ñối với trường hợp Trưởng văn phòng luật 
sư, Giám ñốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, luật sư hành nghề với tư 
cách cá nhân chết); 

- Giấy tờ, chứng minh hoặc cam kết về việc ñã nộp ñủ số thuế còn nợ; thanh toán 
xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp ñồng ñã ký với luật sư, nhân viên 
của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong các hợp ñồng dịch vụ pháp lý ñã ký với 
khách hàng.  

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết:  Chưa quy ñịnh cụ thể. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  
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 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh thu hồi Giấy ñăng ký hoạt 
ñộng của tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và gửi cho 
ðoàn luật sư, cơ quan thuế nơi ñăng ký hoạt ñộng.  

 Lệ phí: Không  

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt ñộng thì chậm nhất là 30 ngày, trước thời ñiểm 
dự kiến chấm dứt hoạt ñộng, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng Văn bản cho 
Sở Tư pháp, ðoàn luật sư nơi ñăng ký hoạt ñộng và nơi có trụ sở của chi nhánh; 

 Trước thời ñiểm chấm dứt hoạt ñộng, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp ñủ số thuế 
còn nợ; thanh toán các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp ñồng lao ñộng ñã 
ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong các hợp ñồng dịch 
vụ pháp lý ñã ký với khách hàng. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI; 

 - Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật 
Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

11. Thủ tục: Chấm dứt hoạt ñộng của chi nhánh, văn phòng giao dịch 
của tổ chức hành nghề luật sư 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
Bình ðịnh (139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, 
Lễ, Tết theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ của tổ chức hành nghề luật sư. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản thông báo hoặc quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng; 

- Bản chính Giấy ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh (trường hợp chấm dứt hoạt ñộng 
của chi nhánh). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: Chưa quy ñịnh cụ thể. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ; Quyết ñịnh 
thu hồi Giấy ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và gửi cho ðoàn luật 
sư, cơ quan thuế nơi ñăng ký hoạt ñộng (trường hợp chấm dứt hoạt ñộng của chi nhánh). 

 Lệ phí: Không  

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết  
mọi vấn ñề có liên quan ñến việc chấm dứt hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng giao dịch do 
mình thành lập. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

 - Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật 
Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư. 
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12. Thủ tục : ðăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp 
nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hành nghề luật sư tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp 
Bình ðịnh. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị ñăng ký hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-06 Thông tư số 
17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư;  

- Bản sao Hợp ñồng lao ñộng ký kết với cơ quan, tổ chức. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hành nghề luật sư 

Lệ phí: Không 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

Giấy ñề nghị ñăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (Mẫu TP-LS-06, Thông 
tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   
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- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 
Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 
ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật 
sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 45/2012/Qð-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí 
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Bình ðịnh. 
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 TP-LS-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ 
HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… 

 

 

Tên tôi là: …………………. Nam/Nữ ……… ngày sinh: …..../.....…/............................. 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: ……………………… Email: ........................................................................... 

ðăng ký hoạt ñộng hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau ñây: 

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có):........................................................................................................... 

Ngày sinh: ………../………./ ……………………….. 

Chứng minh nhân dân số: ……………………. Ngày cấp: ……../....…../......................... 

Nơi cấp: ................................................................................................................................ 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………….. Ngày cấp: ……./……./............................... 

Là thành viên ðoàn luật sư tỉnh (thành phố) ......................................................................... 

2. ðịa ñiểm giao dịch: ............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

ðiện thoại: …………………. Fax: ……………….. Email: ............................................... 

3. Lĩnh vực ñăng ký hoạt ñộng: 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tôi xin cam ñoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ do pháp 
luật quy ñịnh. 

 

 Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm  

Luật sư ký, ghi rõ họ tên 
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13. Thủ tục: Cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

 Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Bản sao Quyết ñịnh của Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài tại Bình ðịnh; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng  

 Lệ phí: 300.000 ñồng/1 lần ñăng ký (theo Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 
16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 

 Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì phải ñược dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải 
ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam; Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước 
ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải ñược hợp pháp hoá lãnh sự 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam (theo Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 
26/02/2007 của Chính phủ).  

- ðảm bảo các yêu cầu theo quy ñịnh của ðiều 68 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 
20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của 
Luật Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

 - Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, ñăng ký hành nghề 
ñối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 
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14. Thủ tục: Cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh của Công ty luật 
nước ngoài tại Việt Nam 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện:  Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần hồ sơ:  

- ðơn ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (theo 
Mẫu TP-LS-17 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); 

- Bản sao Quyết ñịnh của Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của Công ty 
luật nước ngoài tại Bình ðịnh; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở; 

- Bản sao Giấy phép hành nghề của các luật sư nước ngoài, Chứng chỉ hành nghề luật sư và 
Thẻ luật sư của các luật sư Việt Nam (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01  (bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký  



 38 

 Lệ phí: 300.000 ñồng/1 lần ñăng ký (theo Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 
16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh của Công 
ty luật nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu TP-LS-17 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 
14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì phải ñược dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải 
ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam; Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước 
ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải ñược hợp pháp hoá lãnh sự 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam (Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của 
Chính phủ). 

- ðảm bảo các yêu cầu theo quy ñịnh của ðiều 68 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 
20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

 - Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật 
Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, ñăng ký hành nghề 
ñối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 
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 TP-LS-17  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

Tên Công ty luật nước  
ngoài tại Việt Nam 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CHO CHI NHÁNH CỦA  
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 

Kính gửi: SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…… 

 

Tên gọi ñầy ñủ của Công ty nước ngoài dự kiến ñặt Chi nhánh:........................................... 

............................................................................................................................................... 

Giấy phép thành lập số: ………….cấp ngày:………./………./............................................. 

Giấy ñăng ký hoạt ñộng số:………………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) 
……….……………cấp ngày: ……/……./……….. 

ðịa chỉ trụ sở:........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

ðiện thoại: ………………….Fax:…………………..Email:............................................... 

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

ðăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh với nội dung sau ñây: 
 

1. Tên của chi nhánh:.............................................................................................................. 

2. ðịa chỉ trụ sở của chi nhánh:.............................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

ðiện thoại: …………………….Fax:…………………..Email:............................................. 

Website:.................................................................................................................................. 

3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh: 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4. Trưởng chi nhánh: 

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................... 
Nam/Nữ… 

Ngày sinh: ………/………/……………..Quốc tịch:………………… 

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 
………..cấp ngày ….../...…/…... 

ðiện thoại: …………………….Fax:…………………..Email:............................................. 

5. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ 
họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam):.................... 

6. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công 
ty:......... 

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt ñộng ñúng với nội dung ghi trong 
Giấy phép thành lập Chi nhánh. 

 

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.  

 

 Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … 

năm … 

Người ñứng ñầu 
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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15. Thủ tục: Cấp giấy ñăng ký hoạt ñộng cho Công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 

dưới hình thức liên doanh (sau ñây gọi tắt là Công ty luật nước ngoài) 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- ðơn ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt 
Nam (Mẫu: TP-LS-16 theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp); 

- Bản sao Giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài; 

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng  

Lệ phí: 300.000 ñồng/01 lần cấp 
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Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị ñăng ký hoạt ñộng của tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu: TP-LS-16 theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 
14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

ðảm bảo các yêu cầu theo quy ñịnh của ðiều 68 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 
20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 
quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật sư và tổ chức 
xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, ñăng ký, hành 
nghề ñối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 
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 TP-LS-16  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP) 

Tên tổ chức hành nghề luật sư  
nước ngoài tại Việt Nam 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG CỦA  
TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…… 

Tên tôi là:…………………………………………., Giám ñốc/Trưởng chi nhánh tổ chức 
luật sư nước ngoài tại Việt Nam ñề nghị Quý cơ quan cấp Giấy ñăng ký hoạt ñộng với nội dung 
cơ bản sau ñây: 

1. Tên ñầy ñủ của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam:................................................. 

............................................................................................................................................... 

Quốc tịch:…………… ñược cấp Giấy phép thành lập số: ………..ngày ….../...…/.......... 

ðịa chỉ trụ sở:........................................................................................................................ 

Tel:……………………….Fax:.............................................................................................. 

Email:………………………………Website:....................................................................... 

2. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: 

............................................................................................................................................... 

3. Họ và tên luật sư - Giám ñốc, Phó Giám ñốc công ty:....................................................... 

Quốc tịch: …………………………………Ngày sinh: …../…../.......................................... 

Hộ chiếu số/CMTND:………….cấp ngày: …/…/…. cơ quan cấp:................................... 

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 
………. cấp ngày: …/…/… 

4. Số luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty (Ghi rõ 
họ, tên, quốc tịch, số Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc số Giấy phép hành nghề luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam):.................... 

 

5. Số nhân viên Việt Nam và nhân viên nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh/công ty:.. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt ñộng ñúng với nội dung ghi trong 
Giấy phép thành lập công ty. 

Xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. 
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 Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm … 

Người ñứng ñầu 
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 

(Ký tên, ñóng dấu) 

16. Thủ tục: Cấp lại Giấy ñăng ký hoạt ñộng do thay ñổi nội dung Giấy ñăng 
ký hoạt ñộng của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

                     Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp nhận 
hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Thông báo của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài về việc thay ñổi (ñối với trường hợp 
thay ñổi trụ sở); 

- Bản chính Giấy ñăng ký hoạt ñộng; 

- Các loại giấy tờ khác: 

+ Trường hợp thay ñổi nội dung Giấy ñăng ký hoạt ñộng: Bản sao văn bản chấp 
thuận của Bộ Tư pháp về việc thay ñổi. 

+ Trường hợp thay ñổi người ñại diện theo pháp luật, hồ sơ cần ñính kèm Bản sao 
Giấy phép hành nghề nếu là luật sư nước ngoài, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư 
nếu là luật sư Việt Nam. 

+ Trường hợp thay ñổi trụ sở, hồ sơ cần ñính kèm giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Bình ðịnh.  

b) Số lượng hồ sơ: Không quy ñịnh 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh cụ thể 
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 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng 

 Lệ phí: 300.000 ñồng/1 lần cấp (theo Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 
16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

 Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì phải ñược dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải 
ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam; Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước 
ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải ñược hợp pháp hoá lãnh sự 
theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam (theo Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 
26/02/2007 của Chính phủ); 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp 
về việc thay ñổi nội dung Giấy ñăng ký hoạt ñộng, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 
phải ñăng ký việc thay ñổi tại Sở Tư pháp Bình ðịnh; 

- ðảm bảo các yêu cầu theo quy ñịnh của ðiều 68 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều 
của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 
20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 28/2007/Nð-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư; 

 - Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của 
Luật Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, ñăng ký hành nghề 
ñối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 
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17. Thủ tục: Cấp lại Giấy ñăng ký hoạt ñộng cho chi nhánh, Công ty luật 
nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
(139 Lê Lợi – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ  các ngày nghỉ, Lễ, Tết 
theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Buổi sáng: 7h 00 ñến 11h 30 

Buổi chiều:13h 30 ñến 17h 00 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp 
nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại; 

Bước 3: Nhận Giấy ñăng ký hoạt ñộng tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, Công ty luật nước ngoài, trong 
ñó nêu rõ lý do, số giấy phép; 

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, Công ty luật nước ngoài; 

- Giấy chứng minh trụ sở. 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy ñịnh 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp Bình ðịnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy ñăng ký hoạt ñộng 
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Lệ phí: 300.000 ñồng/1 lần cấp (theo Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 
16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: ðảm bảo các yêu cầu theo quy 
ñịnh của ðiều 68 Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 
Quốc hội khóa XI;  

 - Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của 
Luật Luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 

- Quyết ñịnh số 75/2004/Qð-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, ñăng ký hành nghề 
ñối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 
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18. Thủ tục: Thành lập ðoàn luật sư 

 Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức ñến làm thủ tục tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
vào tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 ñến thứ 6 trong tuần. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 
nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp 
nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

Bước 3: Tổ chức ñến nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp 
Bình ðịnh 

 Thành phần hồ sơ: 

- Giấy ñề nghị thành lập ðoàn luật sư; 

- Dự thảo ðiều lệ ðoàn luật sư; 

- Dự thảo Báo cáo về phương hướng hoạt ñộng của ðoàn luật sư; 

- ðề án tổ chức ðại hội thành lập ðoàn luật sư; 

- Danh sách thành viên ðoàn luật sư kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

Số lượng hồ sơ:  01(bộ) 

 Thời hạn giải quyết: 27 ngày, kể từ ngày nhận ñủ giấy tờ hợp lệ ñến ngày có ý kiến 
nhất trí bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Sở Nội vụ, Bộ Tư pháp. 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép thành lập ðoàn luật sư. 

 Lệ phí: Không  

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 
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 Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày quyết ñịnh cho phép thành lập ðoàn luật sư có hiệu lực, những người sáng lập ðoàn 
luật sư phải tổ chức ðại hội thành lập ðoàn luật sư; nếu quá thời hạn này mà không tổ 
chức ðại hội thì quyết ñịnh cho phép thành lập ðoàn luật sư không còn hiệu lực (theo 
Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ). 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 
của Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

- Quyết ñịnh 146/Qð-STP ngày 25/12/2009 Về việc thành lập phòng Bổ trợ tư pháp 
trực thuộc Sở Tư pháp. 
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19. Thủ tục : Phê duyệt ðiều lệ ðoàn luật sư 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Ban Chủ nhiệm ðoàn luật sư gửi hồ sơ ñề nghị phê duyệt ðiều lệ ñến Sở Tư pháp. 
Bước 2: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm ñịnh hồ sơ và trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt ðiều lệ ðoàn luật sư. 
Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt ðiều lệ ðoàn luật sư;  
Trong trường hợp từ chối phê duyệt ðiều lệ thì UBND tỉnh phải thông báo lý do bằng 

văn bản cho Ban Chủ nhiệm ðoàn luật sư. 
Cách thức thực hiện:  
Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh 
Thành phần hồ sơ:  
- Văn bản ñề nghị phê duyệt ðiều lệ; 
- Dự thảo ðiều lệ và biên bản thông qua ðiều lệ; 
- Nghị quyết ðại hội; 
- Văn bản nhất trí của Liên ñoàn luật sư Việt Nam về nội dung ðiều lệ; 
Số lượng hồ sơ:  Không quy ñịnh cụ thể. 
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  
- Cơ quan phối hợp (nếu có):  Sở Nội vụ, Liên ñoàn luật sư Việt Nam. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh phê duyệt ðiều lệ ðoàn luật sư 
Lệ phí : Không 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 

của Quốc hội khóa XI;  
- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 

01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật sư 
và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 
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- Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

- Quyết ñịnh 146/Qð-STP ngày 25/12/2009 Về việc thành lập phòng Bổ trợ tư pháp 
trực thuộc Sở Tư pháp. 

20. Thủ tục : Tổ chức ðại hội nhiệm kỳ ðoàn luật sư 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Ban Chủ nhiệm ðoàn luật sư có báo cáo về việc tổ chức ðại hội nhiệm kỳ 

gửi UBND cấp tỉnh. 

Bước 2: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm ñịnh và trình UBND  tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.  

Thành phần hồ sơ: 

- ðề án tổ chức ðại hội nhiệm kỳ; 

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và chương trình công tác nhiệm kỳ tới; 

- Phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội ñồng khen thưởng - kỷ luật ðoàn luật sư 
nhiệm kỳ mới. 

Số lượng hồ sơ:  không quy ñịnh cụ thể. 

Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức ðại hội nhiệm 
kỳ, Ban Chủ nhiệm ðoàn luật sư phải báo cáo UBND tỉnh về ðề án tổ chức ðại hội nhiệm 
kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội ñồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp  

- Cơ quan phối hợp:  Sở Nội vụ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

Lệ phí: Không 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 
Quốc hội khóa XI;  

- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 
01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 
quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật sư 
và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 
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- Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

- Quyết ñịnh 146/Qð-STP ngày 25/12/2009 Về việc thành lập phòng Bổ trợ tư pháp 
trực thuộc Sở Tư pháp. 

21. Thủ tục : Phê chuẩn kết quả ðại hội ðoàn luật sư 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Ban Chủ nhiệm ðoàn luật sư gửi Sở Tư pháp hồ sơ ñề nghị phê chuẩn kết 

quả ðại hội của ðoàn luật sư. 
Bước 2: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm ñịnh hồ sơ và trình UBND 

tỉnh về việc phê chuẩn kết quả ðại hội của ðoàn luật sư. 
Bước 3: UBND tỉnh quyết ñịnh phê chuẩn kết quả ðại hội luật sư; trường hợp từ chối 

phê chuẩn thì UBND tỉnh thông báo lý do bằng văn bản. 
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Bình ðịnh. 
Thành phần hồ sơ: 
- Báo cáo kết quả ðại hội; 
- Biên bản bầu cử; 
- Danh sách trích ngang của các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội ñồng khen thưởng - 

kỷ luật của ðoàn luật sư;  
- Nghị quyết ðại hội. 
Số lượng hồ sơ:  không quy ñịnh cụ thể. 
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.  
- Cơ quan phối hợp:  Sở Nội vụ. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh phê chuẩn kết quả ðại hội luật sư. 
Lệ phí: Không 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 9 của 

Quốc hội khóa XI;  
- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 

01/7/2013 ñược thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

quy ñịnh của Luật Luật sư, Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Luật Luật sư 
và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư; 
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- Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 

- Quyết ñịnh 146/Qð-STP ngày 25/12/2009 Về việc thành lập phòng Bổ trợ tư pháp 
trực thuộc Sở Tư pháp. 



 54 

22. Thủ tục : Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm ðoàn luật sư 

Trình tự thực hiện: 

- Ban Thường vụ Liên ñoàn luật sư Việt Nam có văn bản ñề nghị UBND tỉnh ñình 
chỉ hoạt ñộng của Ban Chủ nhiệm, ñình chỉ chức vụ Chủ nhiệm ðoàn luật sư. 

- UBND tỉnh ra quyết ñịnh ñình chỉ hoạt ñộng của Ban Chủ nhiệm, ñình chỉ chức vụ 
Chủ nhiệm ðoàn luật sư và yêu cầu ðoàn luật sư tổ chức ðại hội bất thường ñể bầu Ban 
Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của ðoàn luật sư. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của UBND cấp tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản ñề nghị ñình chỉ hoạt ñộng của Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm ðoàn luật sư; 

- Văn bản thể hiện sự không tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên ðoàn 
luật sư hoặc quyết ñịnh xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm ñình chỉ tư cách thành viên hoặc 
xóa tên khỏi danh sách luật sư của ðoàn luật sư hoặc quyết ñịnh tước quyền sử dụng 
Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc bản án ñã có hiệu lực pháp luật. 

Số lượng hồ sơ: không quy ñịnh cụ thể. 

Thời hạn giải quyết: không quy ñịnh cụ thể. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh ñình chỉ hoạt ñộng của Ban Chủ 
nhiệm, ñình chỉ chức vụ Chủ nhiệm ðoàn luật sư. 

Lệ phí: Không 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội, có hiệu lực từ 
01/01/2007; 

- Nghị ñịnh số 131/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

  

 


