ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:604 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 30
tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tư pháp trên cơ sở Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý
lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
- Công an tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 604 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 7

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Tên thủ tục
Thời hạn
TT
hành chính
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nộp hồ sơ tại
Trung tâm Phục
vụ hành chính
công (Quầy giao
dịch của Sở Tư
pháp).
Địa chỉ: Số 69
Hùng
Vương,
TP.Pleiku,
Gia
Lai.

+
200.000
đồng/lần/người.
+ 100.000 đồng/lần/người: đối với sinh
viên, người có công với cách mạng, thân
nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ
(hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi),
người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).
+ Miễn phí: đối với trẻ em theo quy
định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em; Người cao tuổi theo quy
định tại Luật người cao tuổi; Người
khuyết tật theo quy định tại Luật người
khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo và
Người cư trú tại các xã đặc biệt khó
khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo
quy
định
của
pháp
luật
+ Kể từ phiếu thứ 3: Mỗi phiếu nộp
thêm 5.000đ/phiếu.

Luật Cư trú số
68/2020/QH14 ngày
13 tháng 11 năm
2020.

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

1

Cấp Phiếu lý lịch tư
pháp cho công dân
Việt Nam, người
nước ngoài đang cư
trú tại Việt Nam

+Trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày
nhận được yêu cầu
hợp
lệ.
+Trường hợp người
được yêu cầu cấp
Phiếu lý lịch tư pháp
là công dân Việt
Nam đã cư trú ở
nhiều nơi hoặc có
thời gian cư trú ở
nước ngoài, người
nước ngoài, trường
hợp phải xác minh
về điều kiện đương
nhiên được xóa án
tích thì thời hạn
không quá 15 ngày

năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

