
I- THẨM QUYỀN CẦU CẤP PHIẾU LÝ 
LỊCH TƯ PHÁP (Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp)

1. Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc 
gia thực hiện cấp phiếu trong các trường hợp: 
(1) Công dân Việt Nam mà không xác định được 
nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; (2) người nước 
ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện cấp phiếu trong 
các trường hợp: (1) Công dân Việt Nam thường 
trú hoặc tạm trú ở trong nước; (2) Công dân Việt 
Nam đang cư trú ở nước ngoài; (3) Người nước 
ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Lưu ý: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thực 
hiện việc cấp Phiếu LLTP trong các trường hợp 
sau: (1) Công dân Việt Nam đăng ký thường trú 
hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại 
tỉnh Tuyên Quang; (2) Người nước ngoài đang 
cư trú tại tỉnh Tuyên Quang.

II- THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU CẤP 
PHIẾU LLTP SỐ 1 (Điều 45 Luật LLTP)

1. Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP;
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn 
giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu LLTP 
và của người được uỷ quyền làm phiếu LLTP 
(trong trường hợp uỷ quyền).

Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thuộc đối 
tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trình 
các giấy tờ để chứng minh (thẻ sinh viên, giấy 
chứng nhận hộ nghèo…)

Lưu ý: 
- Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 

được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp 

Phiếu LLTP. Việc uỷ quyền phải được lập thành 
văn bản theo quy định của pháp luật; người yêu 
cầu cấp Phiếu LLTP là cha, mẹ, vợ, chồng, con 
của người được cấp Phiếu LLTP thì không cần 
văn bản ủy quyền.

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc 
thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu phải là 
bản sao điện tử từ bản chính hoặc được dẫn 
nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của 
tổ chức, cá nhân. Trường hợp các giấy tờ, tài 
liệu không được chứng thực bản sao điện tử từ 
bản chính hoặc không dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân thì 
Phiếu LLTP chỉ được trả kết quả trực tiếp sau 
khi người nhận kết quả xuất trình bản chính các 
giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đã gửi trực tuyến để 
đối chiếu.

III. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ, PHÍ CUNG CẤP 
THÔNG TIN LLTP

1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Phí cung cấp thông tin LLTP:
- Phí cung cấp thông tin LLTP: 200.000 

đồng/lần/người.
- Phí cung cấp thông tin LLTP của 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): 100.000 đồng/lần/người.

Các trường hợp miễn phí cung cấp thông 
tin LLTP gồm: (1) Trẻ em theo quy định tại Luật 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; (2) Người 
cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; 
(3) Người khuyết tật theo quy định tại Luật người 
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LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1



khuyết tật; (4) Người thuộc hộ nghèo; (5)  Người 
cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn; (6) 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.

Trường hợp người được cấp Phiếu LLTP 
đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, 
thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu 
LLTP được thu thêm 5.000 đồng/phiếu, để bù 
đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu LLTP. 

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ 
TRỰC TUYẾN CẤP PHIẾU LLTP SỐ 1

Bước 1: Truy cập website Dịch vụ đăng 
ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại địa chỉ: https://
lltptructuyen.moj.gov.vn/

Tại đây, lựa chọn đúng Đối tượng nộp hồ 
sơ và Nơi thường trú hoặc tạm trú.

Bước 2: Nhập Tờ khai

Nhập chính xác, đầy đủ các thông tin trên 
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP. Đối với các 
giấy tờ trong hồ sơ: Cá nhân quét (scan) bản 

chính Tờ khai (đã bao gồm chữ ký) thành 01 
tệp tin pdf với độ phân giải 200 dpi trở lên và tải 
lên Phần mềm đăng ký cấp phiếu. Riêng Chứng 
minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân 
hoặc Hộ chiếu đề nghị gửi dưới dạng file ảnh 
(file .JPG)

Sau đó, lựa chọn “Tôi xin cam đoan những 
lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
về lời khai, các dịch vụ đã đăng ký của mình”. 

Lưu ý khi khai thông tin: 
- Mục Nơi sinh: ghi rõ xã/phường, huyện/

quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
- Mục Nơi thường trú, Nơi tạm trú: Trường 

hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả 
hai nơi.

- Mục Giấy tờ tùy thân, chọn chính xác 
Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công 
dân hoặc Hộ chiếu. 

- Mục Quá trình cư trú của bản thân: Đối 
với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công 
chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, 
dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian 
phục vụ trong quân đội. 

Bước 3: Xác nhận thông tin kê khai

Bước 4: Nộp hồ sơ và nhận kết quả
Hoàn thành các bước trên, hệ thống đăng 

ký trực tuyến sẽ trả về mã số đăng ký trực tuyến. 
Người dùng ghi nhớ mã số đăng ký trực tuyến 
được cấp, nhấn nút Hoàn thành để hoàn tất quá 
trình đăng ký của mình./.


