
 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh và Công văn số 1239/UBND-THNV ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành 

chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

đảm bảo an toàn sức khỏe cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến các tổ 

chức, cá nhân một số nội dung sau: 

1. Sở Tư pháp tiếp tục sẽ tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 

thủ tục hành chính trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ 

http://dichvucong.travinh.gov.vn  

2. Để cùng địa phương phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Sở Tư pháp 

khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua địa chỉ Cổng 

dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ nêu trên (thực hiện các bước theo quy trình dịch vụ công 

trực tuyến) hoặc gửi qua đường bưu điện, hạn chế việc nộp trực tiếp. 

Trong quá trình thực hiện truy cập, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản hồi qua số điện thoại: 

02943.862972 (gặp đồng chí Lê Văn Triều - DĐ 0914.131.543) hoặc địa chỉ email: 

stptravinh@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ./. 

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thái Thị Kiều Oanh 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-STP Trà Vinh, ngày        tháng 4  năm 2020 

http://dichvucong.travinh.gov.vn/


 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-10T15:31:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thái Thị Kiều Oanh<ttkoanh.sotp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-10T15:31:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-10T15:32:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-10T15:32:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




