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   Số:  1228/TB-STP Cần Thơ,  ngày  25 tháng  4 năm 2019 
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công khai thông tin của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ 

 
 Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 12 năm 2018 của 
UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 
Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp 
về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế  “Một cửa” tại Sở 
Tư pháp thành phố Cần Thơ. 

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc công khai thông tin 
của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp như sau:. 

STT Họ và tên Chức danh Số điện 
thoại Lĩnh vực xử lý 

01 Lê Thanh Trang Chánh Văn phòng 
Trưởng Bộ phận 

0919145547 Phụ trách Bộ phận 
Tiếp nhận và trả 

kết quả 
02 Phan Thị Thanh 

Thúy 
Chuyên viên 
Phòng LLTP 

0907642565 Tiếp nhận và trả 
kết quả 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở vui lòng truy cập tại địa chỉ phần mềm Cổng dịch vụ công 
trực tuyến thành phố Cần Thơ tại địa chỉ: http://www.dichvucong.cantho.gov.vn 

Trường hợp có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 
02923.820657 (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở  Tư pháp) để được hướng dẫn 
cụ thể./.  

 
Nơi nhận:                 
- Sở, ban ngành TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các quận, huyện; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Đăng cổng TTĐT Sở; 
- Dán thông báo tại BP TN&TKQ; 
- Lưu::VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Võ Văn Chính 

http://www.dichvucong.cantho.gov.vn/
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