
 
 

 

 
 

 

Cách quản trị 

Tổng thư ký Văn phòng hành chính 
 

Chương trình tư vấn pháp lý dành cho  

Người kiện không đại diện 
trong Thủ tục tố tụng dân sự 

(Chương trình tư vấn thủ tục tố tụng) Điều kiện tư cách 

Dịch vụ được cung cấp cho những người kiện không đại diện, là người - 

 
 chưa từng được trợ giúp pháp lý và chưa từng mời luật sư;   

 đáp ứng giới hạn điều kiện tư cách về thu nhập của Chương trình tư vấn 

thủ tục*; và 

* Thu nhập của vợ/chồng ứng viên, nếu có, sẽ được tính so với giới hạn, trừ khi vợ/chồng là bên 

kia của thủ tục tố tụng hoặc ứng viên và vợ/chồng đang sống riêng và ly thân. 
 

 không tìm kiếm dịch vụ tư vấn cho các công ty trách nhiệm hữu hạn, hiệp 

hội, tổ chức. 

 Chương trình tư vấn thủ tục tố tụng 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí về các vấn đề thủ tục tố tụng 

dân sự cho người kiện không đại diện, đây là người khởi xướng hoặc là 

các bên trong các thủ tục tố tụng pháp lý tại các Tòa án sau đây (bao gồm 

khởi xướng thủ tục tố tụng); tuy nhiên không bao gồm thủ tục tố tụng dân 

sự tại các tòa án khác; và 

 

 

 

 
 

 sẽ không tư vấn về trợ giúp pháp lý cho các vụ án hoặc hành động 

với tư cách là người đại diện hợp pháp. 

 

 Các phiên tư vấn  

Các phiên tư vấn sẽ có sự tham gia của Luật sư thường trú của Chương trình luật sư 
cộng đồng (tức là các luật sư tình nguyện).  
 

Tòa án đất đai Tòa án quận 

Tòa sơ thẩm Tòa phúc thẩm trực 

thuộc Tòa án tối cao 

Tòa chung thẩm 

Tòa án gia đình 



 
 
 
 

民政事務局 
Số lượng phiên tư vấn tối đa 

Ứng viên có thể tham dự tối đa năm phiên tư vấn ba tháng một lần áp dụng cho cùng 
một vụ án.  
 
Cách thức nộp đơn tham gia 

 

 Văn phòng Chương trình tư vấn thủ tục tố tụng 
 

Văn phòng chính: Phòng LG217, LG2/F, Tòa nhà Tòa án tối cao, 38 Queensway, Hồng Kông 

Văn phòng Wanchai: Phòng 437, 4/F, Tòa tháp Wanchai, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hồng Kông 

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)  

 

Điện thoại ：2259 5017  E-mail ：paso@cso.gov.hk 

Trang web ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm 

 Cách quản trị 
Tổng thư ký Văn phòng hành chính 

(Đã cập nhật tháng 11/2019, Vietnamese) 

8:45 sáng đến 1:00 chiều 
2:00 chiều đến 6:00 tối 
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 Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Văn phòng Chương trình tư 
vấn thủ tục tố tụng. Ứng viên phải cung cấp tài liệu nhận dạng 
 

 Ứng viên là các bên hoặc mong muốn tham gia với tư cách là 
các bên của thủ tục tố tụng dân sự phải cung cấp tài liệu tòa án 
liên quan và mới nhất. 

 Để đánh giá điều kiện tư cách của ứng viên, ứng viên cần phải 
hoàn thành mẫu đơn yêu cầu mỗi khi họ tìm kiếm dịch vụ tư vấn 
pháp lý. 

3  Với điều kiện là dịch vụ tư vấn pháp lý mà ứng viên tìm kiếm 
thuộc phạm vi Chương trình, các ứng viên đủ điều kiện sẽ phải 
chờ đến lượt mình để tham dự Phiên tư vấn.  
 

 Chương trình này sẽ hoạt động trên cơ sở “đến trước, phục vụ 
trước”. Nhìn chung, thời hạn thụ lý hồ sơ yêu cầu cho nửa ngày 
lần lượt là 12:30 trưa và 5:30 chiều. Nếu có quá nhiều người 
chờ, ứng viên sẽ phải đến Văn phòng Chương trình vào một 
ngày làm việc khác. 

Để có thêm thông tin về Chương trình, bao gồm các lĩnh vực 

tư vấn, hãy tham khảo Các Điều khoản và Điều kiện trên 

trang web của Chương trình cũng như số điện thoại liên hệ 

của Văn phòng Chương trình. 

https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm

