
BỘ TƯ PHÁP 

TRUNG TÂM 

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               
Số: 473/TTLLTPQG - HCTH 

V/v thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Hiện nay, qua rà soát của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các báo cáo, 

phản ánh của một số Sở Tư pháp trong việc cách tính đơn vị “ngày” tại khoản 1, 

Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp còn có 

nhiều cách hiểu khác nhau, áp dụng khác nhau. Để bảo đảm sự thống nhất, căn cứ 

Điều 12 Luật Lý lịch tư pháp về nhiệm vụ của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 

trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có 

ý kiến như sau:  

Tại khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

là 10 ngày, trường hợp 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 thời hạn không quá 15 ngày. Cách tính đơn vị “ngày” 

theo quy định này được hiểu là “ngày làm việc”. Việc xác định thời gian là “ngày 

làm việc” phù hợp với quy định của nhà nước về thời gian làm việc của các cơ quan 

nhà nước, trong đó có các cơ quan thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp; các 

cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp. Đồng thời cũng bảo đảm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp 

ngày nghỉ lễ, tết kéo dài (ví dụ: thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 là 09 

ngày). 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin hướng dẫn và kính đề nghị Sở Tư pháp 

các tỉnh/thành phố nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;  

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); 

- Các PGĐ TTLLTPQG (để b/c); 

- Lưu: VT. 
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