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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính  
 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ 

1 

Đăng ký hoạt 

động của tổ chức 

hành nghề luật 

sư 

 

Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức 

hành nghề luật sư. 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì); 

 

50.000 đồng 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Luật sư. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP 

ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp 

quy định một số mẫu giấy tờ về 

luật sư và hành nghề luật sư. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp 

 

2 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của tổ 

chức hành nghề 

luật sư 

 

Không quy định 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì); 

 

50.000 đồng. 

3 

Thay đổi người 

đại diện theo 

pháp luật của 

Văn phòng luật 

sư, công ty luật 

trách nhiệm hữu 

hạn một thành 

viên 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì); 

 

50.000 đồng. 



2 

 

4 

Thay đổi người 

đại diện theo 

pháp luật của 

công ty luật 

trách nhiệm 

hữu hạn hai 

thành viên trở 

lên, công ty 

luật hợp danh 

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì); 

 

50.000 đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Luật 

sư số 20/2012/QH13 ngày 20 

tháng 11 năm 2012. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP 

ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề 

luật sư. 

 

 

5 

Đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh của tổ 

chức hành 

nghề luật sư 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì); 

 

50.000 đồng 

6 

Đăng ký hành 

nghề luật sư với 

tư cách cá nhân 

 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không                                         
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7 

Đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh, công ty 

luật nước ngoài 

Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

2.000.000 đồng 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư 

8 

Thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

chi nhánh, công 

ty luật nước 

ngoài 

 

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

1.000.000 đồng 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

 - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

9 

Hợp nhất công 

ty luật 

 

09 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

Không 

-Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư;  
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10 

Sáp nhập công 

ty luật 

 

09 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

 -Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

 

11 

Chuyển đổi 

công ty luật 

trách nhiệm 

hữu hạn và 

công ty luật 

hợp danh, 

chuyển đổi văn 

phòng luật sư 

thành công ty 

luật 

 

06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

-Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

 

12 

Đăng ký hoạt 

động của công ty 

luật Việt Nam 

chuyển đổi từ 

công ty luật 

nước ngoài 

 

06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

50.000 đồng. 

 

-Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

-Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp. 
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13 

Đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh của công 

ty luật nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

600.000 đồng. 

 

-Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

-Thông tư số 02/2015/TT-BTP 

ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định một số mẫu 

giấy tờ về luật sư và hành nghề 

luật sư. 

-Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư 

14 

Cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt 

động của chi 

nhánh, công 

ty luật nước 

ngoài 

09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

2.000.000 đồng 

-Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

-Thông tư số 17/2011/TT-BTP 

ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số quy định của 

Luật Luật sư, Nghị định quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Luật sư, Nghị 

định hướng dẫn thi hành các quy 

định của Luật Luật sư về tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

-Thông tư số 220/2016/TT-BTC 
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ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

C LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

1 

Đăng ký hoạt 

động của Trung 

tâm tư vấn pháp 

luật 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 16/7/2008 về 

tư vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP 

ngày 02/02/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao 

dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 

luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 
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2 

Đăng ký hoạt 

động cho chi 

nhánh của 

Trung tâm tư 

vấn pháp luật. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 16/7/2008 về 

tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

3 

Thay đổi nội 

dung đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm tư 

vấn pháp luật, 

chi nhánh 

 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 
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pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

4 

Cấp thẻ tư vấn 

viên pháp luật 

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 16/7/2008 về 

tư vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP 

ngày 02/02/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao 

dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 

luật sư, tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 
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tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

5 

Thu hồi thẻ tư 

vấn viên pháp 

luật 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 16/7/2008 về 

tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

 

6 

Cấp lại thẻ tư 

vấn viên pháp 

luật 

 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm hành chính 

công tỉnh Phú Thọ (số 

839, đường Trần Phú, 

phường Tân Dân, thành 

phố Việt Trì) 

 

Không 

-Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 

09/02/2010 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 7 năm 2008 của 

Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
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