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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh 

 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tiếp xúc nhằm bảo vệ sức khỏe cho công chức, 

viên chức, người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và công chức tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Sở Tư pháp trân 

trọng thông báo như sau: 

1. Kể từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 03/12/2021, Sở Tư pháp tạm dừng 

tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

2. Trong thời gian tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ nêu trên, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì nộp trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Trà Vinh theo địa chỉ 

http://dichvucong.travinh.gov.vn  hoặc gửi hồ sơ qua bưu chính về Sở Tư pháp tỉnh 

Trà Vinh (địa chỉ số 04, đường  Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh) để tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, 

cá nhân liên hệ Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp  - Sở Tư pháp, điện thoại: 

0294.3866121 để được tư vấn, hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh (để phối hợp); 
- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 
- VP đăng trên Cổng thông tin điện tử  STP, 
   Trang thông tin điện tử PBGDPL của STP; 
- Lưu: VT, HC&BTTP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 
 

Lâm Sáng Tươi 
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