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THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
 tại Sở Tư pháp thành phố Cần thơ 

_________________________________________________ 

 
Thực hiện Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân 
dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ;  Công văn số 263/UBND-KSTTHC ngày 04 tháng 02 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thống nhất việc cho phép triển khai 
đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 
Công văn số 1638/VPUB-KSTTHC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng 
dẫn người dân, doanh nghiệp sử dung dịch vụ công trực tuyến.  

Sở Tư pháp xin thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi có 
nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp sử dụng phương thức nộp 
hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gồm các thủ tục hành chính như sau: 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (17 thủ tục) 

TT Tên DVCTT Mức độ 3 Mức độ 4 

1 Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý x  

2 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp 
lý 

x  

3 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x  

4 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham 
gia trợ giúp pháp lý 

x  

5 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp 
thành phố 

x  

6 Thôi quốc tịch Việt Nam   
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7 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt 
Nam 

x  

8 Nhập quốc tịch Việt Nam x  

9 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước x  

10 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt 
Nam ở trong nước 

x  

11 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch x  

12 
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư 
vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu 
tố nước ngoài 

x  

13 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư 
vấn pháp luật 

x  

14 Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật x  

15 Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật x  

16 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng x  

17 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do 
một công chứng viên thành lập 

x  

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (22 thủ tục) 

TT Tên DVCTT   
1.  Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú 
tại Việt Nam 

 x 

2.  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội (đối tượng là công dân 
Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú 
tại Việt Nam) 

 x 

3.  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan 
tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân 
Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú 
tại Việt Nam) 

 x 

4.  Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách 
cá nhân 

 x 
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5.  Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt 
Nam chuyển đổi từ công ty luật nước 
ngoài 

 x 

6.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh của 
công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

 x 

7.  Thay đổi nơi tập sự hành nghề công 
chứng từ tổ chức hành nghề công chứng 
này sang tổ chức hành nghề công chứng 
khác trong cùng một thành phố, thành 
phố trực thuộc Trung ương 

 x 

8.  Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 
trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập 
sự sang tổ chức hành nghề công chứng 
tại thành phố, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác 

 x 

9.  
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng  x 

10.  Đăng ký tập sự lại hành nghề công 
chứng sau khi chấm dứt tập sự hành 
nghề công chứng 

 x 

11.  Thay đổi công chứng viên hướng dẫn 
tập sự: 

 x 

 a) Thay đổi công chứng viên hướng dẫn 
tập sự trong trường hợp người tập sự đề 
nghị thay đổi 

  

 b) Thay đổi công chứng viên hướng dẫn 
tập sự trong trường hợp tổ chức hành 
nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng 
hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị 
chuyển đổi, giải thể 

  

12 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công 
chứng viên 

 x 

13 
Cấp lại Thẻ công chứng viên  x 

14 
Thành lập Văn phòng công chứng  x 

15 Đăng ký hoạt động Văn phòng công 
chứng 

 x 

16 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công 
chứng (trường hợp tự chấm dứt) 

 x 
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17 
Hợp nhất Văn phòng công chứng  x 

18 Đăng ký hoạt động Văn phòng công 
chứng hợp nhất 

 x 

19 
Sáp nhập Văn phòng công chứng  x 

20 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 
của Văn phòng công chứng nhận sáp 
nhập 

 x 

21 
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng  x 

22 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 
của Văn phòng công chứng được chuyển 
nhượng 

 x 

Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở 
Tư pháp sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ 
http://dichvucong.cantho.gov.vn; riêng phần mềm cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tổ 
chức, cá nhân truy cập tại địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn để gửi hồ sơ 
yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Tư pháp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả), địa chỉ số 286, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ, Số điện thoại: 0292.3820657 để được hướng dẫn chi tiết. 

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức 
được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND TP.CT (B/c); 
- Các sở, ban,ngành TP; 
- UBND quận, huyện; 
- Lãnh đạo Sở;       
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Tổ chức hành nghề Công chứng; 
- Tổ chức hành nghề Luật sư;       
- Lưu: VT. 

                                                                                  

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lê Thanh Trang 
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