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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra hồ sơ thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ
giúp viên pháp lý.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp
viên pháp lý; các cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành
phố Cần Thơ (Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố) thực hiện công tác thẩm tra,
phê duyệt hồ sơ trình thực hiện thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý trên
địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- STP                       Sở Tư pháp

- VP: Văn phòng

- LĐVP: Lãnh đạo Văn phòng

- PCT. UBND: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- TTHC: Thủ tục hành chính

- B: Bước
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

Trợ giúp viên pháp lý là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu
chuẩn sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có bằng cử nhân luật;
- Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;
- Có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên;
- Có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Trợ
giúp pháp lý.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

1. Tờ trình của Sở Tư pháp về việc đề nghị bổ nhiệm
và cấp thẻ Trợ Giúp viên pháp lý. x

2. Dự thảo Quyết định bổ nhiệm và Phôi thẻ trợ giúp
viên pháp lý. x

3. Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp
pháp lý. x

4. Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ
nhiệm Trợ giúp viên pháp lý. x

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. x

6. 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm của người
được đề nghị bổ nhiệm x

5.3 Số lượng hồ sơ

01 bộ

5.4 Thời gian xử lý

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



QUY TRÌNH Mã hiệu: 08-NCPC

Lần ban hành: 01
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Bổ nhiệm và cấp thẻ
Trợ giúp viên pháp lý Ngày ban hành: 31/10/2013

5

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - VP UBND thành phố.

5.6 Lệ phí

Không

5.7 Quy trình xử lý công việc

TT Trình tự Trách
nhiệm

Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả

B1 - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Sở Tư
pháp.
- Trình LĐVP phân công phòng
chuyên môn/chuyên viên xử lý.
- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên
môn/chuyên viên xử lý.

Bộ phận tiếp
nhận và trả
kết quả

0,5 ngày Theo mục 5.2.

Theo quy trình
01-HC “Tiếp
nhận, xử lý,
phát hành và
quản lý văn
bản”.

B2 Chuyên viên thẩm tra hồ sơ của cơ
quan trình:
a) Hồ sơ đạt yêu cầu:
- Lập phiếu trình cho ý kiến thẩm
tra;
- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch
UBND thành phố;
- Trình Trưởng phòng và Lãnh đạo
Văn phòng.
b) Hồ sơ không đạt yêu cầu:
- Lập phiếu trình cho ý kiến thẩm
tra;
- Dự thảo Phiếu gửi lại hoặc Công
văn trả lại hồ sơ cho cơ quan trình
xử lý.
- Trình Trưởng phòng và Lãnh đạo
Văn phòng.

Chuyên viên 02 ngày - Phiếu trình;
- Quyết định;
- Phiếu gửi lại;
- Công văn.

B3 Xem xét hồ sơ và ý kiến thẩm tra
của chuyên viên:
- Thẩm tra, có ý kiến về nội dung và
thủ tục pháp lý đối với hồ sơ chuyên

Trưởng
phòng

01 ngày - Phiếu trình;
- Quyết định;
- Phiếu gửi lại;
- Công văn.
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viên trình trên Phiếu trình;
- Nếu đồng ý: Phê duyệt hồ sơ trình

và ký vào phiếu trình, ký tắt trên văn
bản (phần cuối nơi nhận) của văn
bản trước khi trình Lãnh đạo Văn
phòng xem xét. Trả hồ sơ cho
chuyên viên để tiếp tục trình Lãnh
đạo Văn phòng.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và
trả lại chuyên viên để xử lý lại.
- Trường hợp Trưởng phòng vắng có
lý do quá thời hạn của B3 thì việc
trình thẩm tra, cho ý kiến sẽ được
thực hiện tại B4.

B4 Xem xét hồ sơ và ý kiến thẩm tra
của chuyên viên:
- Nếu đồng ý: Phê duyệt hồ sơ trình
và ký vào phiếu trình, ký tắt trên văn
bản (phần cuối văn bản), trả hồ sơ
cho chuyên viên để tiếp tục trình
PCT. UBND thành phố.
- Hoàn tất thủ tục trình PCT. UBND
thành phố trên máy tính.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và
trả lại chuyên viên để xử lý lại.
- Trường hợp LĐVP vắng có lý do
quá thời hạn của B4 thì việc xem xét
phê duyệt hồ sơ và ký vào phiếu
trình, ký tắt trên văn bản sẽ được 01
LĐVP khác được phân công thực
hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt
động của Văn phòng.

LĐVP 01 ngày - Phiếu trình;
- Quyết định;
- Phiếu gửi lại;
- Công văn.

B5 - Xem xét hồ sơ;
- Phê duyệt hồ sơ trình;
- Hoàn tất thủ tục phát hành trên
máy tính.
- Trường hợp PCT.UBND thành phố
vắng có lý do quá thời hạn của B5
thì việc xem xét và phê duyệt hồ sơ
trình sẽ được 01 Lãnh đạo UBND
thành phố khác được phân công thực

PCT. UBND
thành phố

02 ngày - Phiếu trình;
- Quyết định;
- Công văn.
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hiện theo Quy chế làm việc của
UBND thành phố

B6 - Lấy số văn bản;
- Sao chụp văn bản;
- Phát hành theo nơi nhận;
- Chuyển đến bộ phận lưu trữ.

Bộ phận
Tiếp nhận và
Trả kết quả

0,5 ngày Theo quy trình
01-HC “Tiếp
nhận, xử lý,
phát hành và
quản lý văn
bản”.

5.8 Cơ sở pháp lý

1. Luật Trợ giúp pháp lý;
2. Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
3. Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ
giúp pháp lý

6. BIỂU MẪU :
Thực hiện theo Quyết định số 92/QĐ-VPUB ngày 19/12/2011 của Văn phòng

UBND thành phố ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành
chính đối với văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
7. HỒ SƠ LƯU

Bộ hồ sơ thực hiện thủ tục bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý được lưu
gồm các hồ sơ sau:
TT Hồ sơ lưu

1 Phiếu trình xử lý của VP UBND thành phố
2 Kết quả thủ tục hành chính: (Quyết định/Phiếu gửi lại/Công văn)

3 Tờ trình của Sở Tư pháp về việc đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ Giúp viên
pháp lý

4 Dự thảo Quyết định bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý
5 Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý
6 Lý lịch trích ngang của người được đề nghị bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý
7 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Hồ sơ được lưu tại bộ phận lưu trữ thuộc Phòng Hành chính và lưu trữ theo quy định
hiện hành


