
02. Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

 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 Thẻ tư vấn viên 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 Sở Tư pháp. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Giấy ñề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL-05 Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); 

- Bản sao Bằng cử nhân luật; 
- Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người ñược ñề nghị cấp thẻ tư 

vấn viên; 

- Hai ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 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: Thẻ tư vấn viên pháp luật 
 Lệ phí: Không  

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
Giấy ñề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL-05, Thông tư số 

01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Nghị ñịnh số 77/2008/Nð-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; 
- Nghị ñịnh số 05/2012/Nð-CP ngày 01/4/2012 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

Nghị ñịnh về ñăng ký giao dịch bảo ñảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 77/2008/Nð-CP ngày 

16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
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Mẫu TP-TVPL- 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ðỀ NGHỊ  

CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 

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

 

Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc Chi nhánh):...................   .....................................  

Quyết ñịnh thành lập Trung tâm (Chi nhánh) số:.............................., 

ngày......../........./.........của .......................................................................................... 

ðịa chỉ trụ sở của Trung tâm:...................................................................................... 

ðiện thoại:...................................... Fax:.............................................................. 

Email:.......................................................................................................................... 

ðề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho ông/bà có tên sau ñây: 

Họ và tên……………………………………………….Nam, nữ……................. 

Sinh ngày…..…./....……/…………… tại tỉnh, thành phố : …….....…………… 

Số Chứng minh thư : ………………………………......………......…….……… 

(ghi chú: nếu có từ 02 người trở lên thì lập danh sách trích ngang) 

Nơi làm việc (ghi tên Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh): 

…...........….........……................................................................................................. 

Kèm theo ……....... bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau : 

1…………………….......………………………...........…………………………… 

2……………………….......…………………………………...........……………… 

3………………………...........…………………………………...........…………… 

4………………………….......………………………………...........……………… 

Tỉnh (thành phố), ngày       tháng     năm     

                                                          GIÁM ðỐC TRUNG TÂM  
                                                           (hoặc TRƯỞNG CHI NHÁNH) 

                                                          (Ký tên, ñóng dấu) 

 


