
3. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (ñối tượng 
là công dân Việt Nam, người nước ngoài ñang cư trú tại Việt Nam) 

Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp: ðối với công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở 

trong nước; Công dân Việt Nam ñang cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài ñang cư trú 

tại Việt Nam. 

- Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản yêu cầu ñến Sở Tư pháp. Trường hợp khẩn cấp, 

người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp qua ñiện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu 

cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Thành phần hồ sơ: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành cho cơ 

quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược yêu cầu 

hợp lệ. Trường hợp người ñược yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam ñã 

cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp 

phải xác minh về ñiều kiện ñương nhiên ñược xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 

Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời ñiểm nhận ñược yêu 

cầu. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Tư pháp 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

Cơ quan phối hợp:  

- Cơ quan công an 

- Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan 

Công an mà vẫn chưa ñủ căn cứ ñể kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của ñương 

sự có ñiểm chưa rõ ràng, ñầy ñủ ñể khẳng ñịnh ñương sự có án tích hay không có án tích. 

- Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho người ñã từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân viên quốc phòng. 

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Trường hợp công dân Việt Nam ñã thường trú 

tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thời gian cư trú ở nước ngoài; người 

nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 01/7/2010. 
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- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng 

có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về ñiều kiện ñương nhiên ñược xóa án tích. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tiến hành tố tụng. 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dành 

cho cơ quan tiến hành tố tụng (Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP). 

Lệ phí: Không. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp số 2. 

Yêu cầu ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

 Căn cứ pháp lý: 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; 

- Nghị ñịnh số 111/2010/Nð-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Lý lịch tư pháp; 

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử 

dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; 

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn chế ñộ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

10 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao ñổi, cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp; 

-  Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26 tháng 7 năm 

2011về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 
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Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP 

(Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 

 dùng  cho cơ quan tiến hành tố tụng)  

 

               . 

……………………….. 

 

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:                      …………, ngày…… 

tháng……năm……  

 

Kính gửi
1
: ………………………………………………… 

            

          Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, ñể phục vụ công tác 

ñiều tra, truy tố, xét xử, …………………………..…
2 ñề nghị …………………………………

1
 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của người có tên dưới ñây: 

1. Họ và tên:......................................................................................... ............. 

2. Tên gọi khác (nếu có):.............................................3. Giới tính ................. 

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ……… 5. Nơi sinh
 
: ................................. 

6. Quốc tịch :................................................7. Dân tộc............................................... 

8. Nơi thường trú: .......................................................................................... 

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

9. Nơi tạm trú:................................................................................................. 

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

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................Số: .............................. 

Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại: ...................................................... 

11. Họ và tên vợ (hoặc chồng) :................................................................................... 

12. Họ và tên cha:........................................................................................................ 
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13. Họ và tên mẹ:......................................................................................................... 

         

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

 

Ghi chú : 

1 
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp. 

2. 
Ghi rõ tên cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

 


