
05. Thủ tục: Chấm dứt hoạt ñộng của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi 
nhánh trong trường hợp theo quyết ñịnh của tổ chức chủ quản 

 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: Lưu văn bản thông báo vào hồ sơ. 

 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 thông báo chấm dứt hoạt ñộng theo mẫu quy ñịnh; 

- Bản chính Giấy ñăng ký hoạt ñộng. 

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 vào hồ sơ  

 Lệ phí: Không  

 Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu TP-TVPL-12: Thông báo về việc chấm dứt hoạt ñộng của Trung tâm tư vấn 
pháp luật (hoặc Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật) 

 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; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của 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; 

- 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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Mẫu TP-TVPL-12 

TÊN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                               

                                                        Tỉnh (thành phố), ngày       tháng     năm  

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ðỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

(hoặc CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT) 

 

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

Trung tâm tư vấn pháp luật (tên gọi ñầy ñủ):…....................………......…….......... 

………………………………………………………………………………......……...
Giấy ñăng ký hoạt ñộng số:……………cấp ngày..........tháng..........năm………….......... 

Cơ quan cấp…………………………………………………......……………….......... 

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

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

Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật:…....................…………………ñược 
thành lập 
ngày.....…tháng….......…năm…..................................................................................... 

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

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

Chấm dứt hoạt ñộng của Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh của Trung tâm) kể từ 
ngày.........tháng.........năm............theo Quyết ñịnh số…...ngày…..….tháng…...…. 
năm…..…….. của (tên tổ chức ra Quyết ñịnh)………...…….. ……… 

Trung tâm tư vấn pháp luật cam ñoan thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế, thanh toán 
xong các khoản nợ, giải quyết xong các hợp ñồng dịch vụ pháp lý ñã ký kết với khách 
hàng và các hợp ñồng ñã ký kết với tư vấn viên pháp luật, nhân viên và cộng tác viên pháp 
luật của Trung tâm tư vấn pháp luật (Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật). 

                                                                                   GIÁM ðỐC TRUNG TÂM  

(ký tên, ñóng dấu )  


