UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

1833/STP-VP
Số:

Đồng Nai, ngày19 tháng 6 năm 2020

V/v thực hiện nộp hồ sơ trực
tuyến qua hệ thống dịch vụ
công tỉnh Đồng Nai

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh,
thành phố Biên Hòa.
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-STP ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở
Tư pháp về việc cải cách hành chính năm 2020.
Nhằm tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục
hành chính, tăng tỷ lệ nộp hồ sơ hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Sở
Tư pháp thông báo đến các đơn vị như sau:
Kể từ tháng 6/2020, Sở Tư pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4 đối với các thủ tục hành chính sau:
Tên thủ tục hành chính

Mức độ
dịch vụ
công

Lĩnh vực

01

Thủ tục cấp giấy xác nhận có
quốc tịch Việt Nam ở trong
nước

4

Lĩnh vực Quốc tịch

02

Thủ tục cấp giấy xác nhận là
người gốc Việt Nam

4

Lĩnh vực Quốc tịch

03

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư
pháp cho công dân Việt Nam,
người nước ngoài đang cư trú tại
Việt Nam

4

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

04

Thủ tục chấm dứt hoạt động
Văn phòng công chứng (trường
hợp tự chấm dứt)

4

Lĩnh vực Công chứng

05

Thủ tục chuyển nhượng Văn
phòng công chứng

4

Lĩnh vực Công chứng

06

Thủ tục đăng ký hoạt động của
tổ chức hành nghề luật sư

4

Lĩnh vực Luật sư

07

Thủ tục thay đổi nội dung đăng
ký hoạt động của tổ chức hành
nghề luật sư

4

Lĩnh vực Luật sư
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08

Thủ tục thay đổi người đại diện
theo pháp luật của Văn phòng
luật sư, công ty luật trách nhiệm
hữu hạn một thành viên

4

Lĩnh vực Luật sư

09

Thủ tục 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

4

Lĩnh vực Luật sư

10

Thủ tục đăng ký hoạt động của
chi nhánh của tổ chức hành nghề
luật sư

4

Lĩnh vực Luật sư

11

Thủ tục chấm dứt hoạt động của
tổ chức hành nghề luật sư trong
trường hợp tổ chức hành nghề
luật sư tự chấm dứt hoạt động
hoặc công ty luật bị hợp nhất,
sáp nhập

4

Lĩnh vực Luật sư

12

Thủ tục đăng ký hành nghề luật
sư với tư cách cá nhân

4

Lĩnh vực Luật sư

13

Thủ tục đăng ký hoạt động của
chi nhánh, công ty luật nước
ngoài

4

Lĩnh vực Luật sư

14

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy
đăng ký hoạt động của chi
nhánh, công ty luật nước ngoài

4

Lĩnh vực Luật sư

15

Thủ tục sáp nhập công ty luật

4

Lĩnh vực Luật sư

16

Thủ tục chuyển đổi công ty luật
trách nhiệm hữu hạn và công ty
luật hợp danh

4

Lĩnh vực Luật sư

17

Thủ tục chuyển đổi văn phòng
luật sư thành công ty luật

4

Lĩnh vực Luật sư

18

Thủ tục đăng ký hoạt động của
Trung tâm tư vấn pháp luật

4

Lĩnh vực Tư vấn pháp
luật

19

Thủ tục đăng ký hoạt động cho
chi nhánh của Trung tâm tư vấn
pháp luật

4

Lĩnh vực Tư vấn pháp
luật

20

Thủ tục thay đổi nội dung đăng
ký hoạt động của Trung tâm tư
vấn pháp luật, chi nhánh

4

Lĩnh vực Tư vấn pháp
luật

Đối với các thủ tục này các đơn vị có thể xem hướng dẫn và nộp trực
tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn hoặc có thể liên lạc với
tổng đài 1022: (0251)1022 để được hướng dẫn chi tiết.
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Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, Sở Tư pháp đề nghị UBND các
huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa hỗ trợ tuyên truyền đến các
đơn vị cấp dưới, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp thông báo đến các đơn vị được biết và sử dụng dịch vụ khi có
nhu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc STP;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố LK, BH;
- Lưu: VT, VP.
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