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THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
cho người yêu cầu có năm sinh từ ngày 01/7/1996 

 
 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; Thông tư Liên tịch số 
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 
2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao 
đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và Kế hoạch số 347/KH-STP ngày 30 
tháng 01 năm 2019 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ về công tác cải cách hành 
chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; 

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Tư pháp  
thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc rút ngắn thời hạn 
giải quyết hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng cụ thể sau: 

Trường hợp Công dân Việt Nam có nơi thường trú trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ có ngày tháng năm sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 1996 đến nay (trường 
hợp không có ngày, tháng sinh cụ thể thì được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 
1997), thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ được rút ngắn từ 10 ngày làm việc xuống 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. 

Thời gian áp dụng: Bắt đầu ngày 13/05/2019. 
Sở Tư pháp  thành phố Cần Thơ xin thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./. 
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