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Chịu trách nhiệm nội dung: 

Ban Biên tập Bản tin điện tử 

Cải cách hành chính thành 

phố Cần Thơ. 

Mọi ý kiến đóng góp và thông 

tin xin gửi về:  

Ban Biên tập Bản tin điện tử 

Cải cách hành chính thành 

phố Cần Thơ. 

Email: 

caicachhanhchinh@cantho.

gov.vn 

 

 

 

 

 

Bản tin điện tử Cải cách hành chính 

thành phố Cần Thơ bao gồm các nội 

dung chính về chủ trương, chính 

sách, chỉ đạo của Trung ương và của 

thành phố Cần Thơ về cải cách hành 

chính. Bản tin được viết và biên tập 

lại từ các nguồn tin chính thức từ các 

văn bản của Trung ương và thành 

phố, Trang tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị.  

MỤC LỤC 

* KẾT NỐI, CHIA SẺ GIỮA CƠ SỞ DỮ 

LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI 

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC 

 

* BỘ NỘI VỤ TẬP HUẤN TRỰC 

TUYẾN CHO CÔNG CHỨC THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH 

 

* HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM 

ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH CÁC CẤP CỦA THÀNH 

PHỐ NĂM 2021 

 

* CẦN THƠ TINH GIẢN VÀ CẮT 

GIẢM 3.698 BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC 

 

* NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP 

 

* SỞ TƯ PHÁP TẠM NGƯNG TIẾP 

NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI BỘ 

PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 
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KẾT NỐI, CHIA SẺ GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA  

VỀ DÂN CƯ VỚI CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC 

  

(HNMO) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 

15-11-2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về 

dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành. 

Nguyên tắc kết nối 

Nguyên tắc chung trong kết nối giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL 

quốc gia, CSDL chuyên ngành là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý CSDL quốc gia, CSDL chuyên 

ngành (cơ sở dữ liệu khác) khi có một trong các thông tin về công dân trong CSDL 

quốc gia về dân cư thì phải bảo đảm điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị 

định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và phải thực hiện kết nối với CSDL 

quốc gia về dân cư. 

Việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các CSDL phải được bảo đảm bảo 

mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Việc sử dụng thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư tuân thủ theo 

quy định tại Điều 11 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị 

định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. 

Chia sẻ thông tin công dân giữa các CSDL 

CSDL quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho CSDL quốc gia, 

CSDL chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, hệ thống 

thông tin "một cửa" điện tử cấp bộ, cấp tỉnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện công tác 

quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

CSDL hộ tịch điện tử, CSDL về cư trú, CSDL căn cước công dân, CSDL về y tế 

và CSDL chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho CSDL quốc gia về 

dân cư theo quy định của pháp luật để bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời 

của thông tin. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chia sẻ dữ liệu thông tin công dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục 
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vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL khác. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo 

đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa CSDL quốc gia 

về dân cư với CSDL khác. 

Quản lý, vận hành CSDL quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc 

kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ 

tục hành chính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

 

 

BỘ NỘI VỤ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Sáng ngày 23 tháng 11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn cho công chức 

thực hiện công tác cải cách hành chính bằng hình thức trực tuyến. Tham dự buổi tập 

huấn có hơn 2000 học viên là lãnh đạo phụ trách, công chức thực hiện công tác cải 

cách hành chính của các sở, ban, ngành tại địa phương trên cả nước. Dự hội nghị tại 

điểm cầu thành phố Cần Thơ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo phụ trách và 

công chức phụ trách công tác CCHC tại các sở, ban, ngành thành phố. 

Tại hội nghị, các học viên được nghe giới thiệu các nội dung chương trình tổng 

thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021- 2030 ban hành tại Nghị quyết 76/NQ-CP của 

Chính phủ; triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Đây là hoạt động của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-

BNV ngày 25/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tăng cường năng 

lực cho công chức thực hiện cải cách hành chính năm 2021, Lớp tập huấn có ý nghĩa 

quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực, xây dựng đội ngũ CBCC thực 

hiện công tác CCHC chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai hiệu 

quả công tác CCHC tại địa phương, đơn vị, hướng đến nền hành chính hiện đại vì Nhân 

dân phục vụ. 
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Một số hình ảnh tại Hội nghị 

 

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Sở Nội vụ Cần Thơ 

 

 

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ 
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Vụ trưởng Vụ CCHC Phạm Minh Hùng triển khai nội dung tập huấn 

Việt Uyên 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ 

CCHC CÁC CẤP CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải 

cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban 

Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là đơn vị), Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng 

dẫn công tác tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 

(gọi tắt là Chỉ số CCHC). 

Theo đó, căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, các đơn vị tiến hành tự 

đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở xem xét, đối 

chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, 

tiêu chí thành phần. Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng 

theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC phải do Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ 
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quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất 

và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, 

phường, thị trấn phê duyệt. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện CCHC hàng năm, các đơn vị nhập dữ liệu kết 

quả tự đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng và nội dung giải trình vào phần 

mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC địa chỉ: cchccantho.gov.vn/chiso. 

Bên cạnh đó, việc tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị phải kèm theo các tài 

liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, công văn, bảng 

thống kê,…) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ 

tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Các 

tập tin điện tử (file) của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là văn bản 

điện tử có chữ ký số hoặc bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf, 

đối với loại văn bản chưa được quy định là phải ký số tại Công văn số 1749/UBND-

KGVX ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố). Để đảm bảo tính 

khách quan của các tài liệu kiểm chứng, đối với các loại văn bản đã được quy định 

ký số nhưng đơn vị gửi không phải ký số thì xem như tài liệu kiểm chứng không hợp 

lệ (trường hợp do ảnh hưởng của hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị phải 

phát hành văn bản giấy, không thể phát hành văn bản ký số theo quy định thì có giải 

trình để Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, quyết định); 

Thời gian thực hiện đánh giá, thẩm định của các đơn vị phải hoàn thành chậm 

nhất là ngày 07 tháng 01 năm 2022./. 

Việt Uyên  

Nguồn: cchccantho.gov.vn 

 

 

CẦN THƠ TINH GIẢN VÀ CẮT GIẢM 3.698 BIÊN CHẾ  

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

 (CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ tập trung sắp xếp, tổ chức kiện toàn tổ chức 

bộ máy, gắn với việc tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cụ thể, trong năm 2021, UBND thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm định đề án 

tổ chức lại Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ; trình Ban Thường vụ Thành ủy xem 

xét, có ý kiến về Ðề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp 

thành phố, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NÐ-CP và Nghị định số 

108/2020/NÐ-CP. Ðồng thời, thành lập và tổ chức lại 5 đơn vị, giải thể 4 tổ chức và 
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đơn vị sự nghiệp. Thành phố cũng đã thành lập 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Ðào tạo; tổ chức lại và giải thể tổ chức thuộc, trực thuộc của 10 cơ quan, đơn 

vị. UBND thành phố cũng có Quyết định thành lập, kiện toàn, điều chỉnh, bãi bỏ 154 

tổ chức phối hợp liên ngành; phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tài chính đối với 59 

đơn vị.  

 

 

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Thới Bình (quận Ninh 

Kiều) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Về tinh giản biên chế, trong năm 2021, thành phố tinh giản biên chế 84 người, 

gồm: 5 công chức, 74 viên chức, 5 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NÐ-CP. Lũy kế kết quả tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015-2021, 

thành phố đã tinh giản 243/213 biên chế, đạt 114,08% kế hoạch; tinh giản và cắt giảm 

3.455/2.313 người, đạt 149,37% kế hoạch và cắt giảm 483 chỉ tiêu và thực hiện tinh 

giản biên chế đối với 11 hợp đồng. 

Tin, ảnh: Q. THÁI 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP 

Ðội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) tư pháp ở TP Cần Thơ không ngừng 

được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ. Qua đó, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo việc 

tuân thủ pháp luật trong xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập... 

 

 

Cán bộ Phòng Tư pháp quận Bình Thủy trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 

có yếu tố nước ngoài cho người dân. Ảnh: CTV 

Nâng cao chất lượng phục vụ 

Theo Sở Tư pháp, trong những năm qua, đội ngũ CBCC tư pháp cơ sở trên địa 

bàn từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Vượt lên những khó khăn, đội 

ngũ CBCC tư pháp cấp xã đã nỗ lực phấn đấu, góp phần tạo nên những bước phát triển 

vượt bậc trong công tác tư pháp cơ sở, nổi bật nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; công tác chứng thực, hộ tịch, hòa giải... Qua đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, 

tạo được lòng tin trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Liêm ở phường Thuận An, quận 

Thốt Nốt, cho biết: “Tôi đã nhiều lần đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

phường thực hiện các thủ tục hành chính, như: đăng ký khai sinh, kết hôn... Tôi thấy 

các thủ tục được niêm yết công khai, hồ sơ của người dân được cán bộ phường giải 

quyết nhanh chóng, đúng thời gian hẹn. Người dân không phải tốn thời gian đi tới, đi 

lui nhiều lần”. 
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Gần 10 năm gắn bó với công tác Tư pháp - Hộ tịch, anh Ðinh Văn Lợi, công 

chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Thuận An, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Hiện tại, 

có một số việc đòi hỏi giải quyết ngay trong ngày, như: chứng thực, hộ tịch… Do đó, 

để hoàn thành công việc được giao, mỗi CBCC tư pháp phải nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh 

đó, tôi còn tranh thủ phối hợp các tổ chức, đoàn thể lồng ghép việc tuyên truyền, phổ 

biến các chính sách, pháp luật mới, đặc biệt là vận động người dân chấp hành tốt chủ 

trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước”. 

Công tác Tư pháp - Hộ tịch liên quan mật thiết đến đời sống của mỗi cá nhân. 

Vì vậy, ngoài việc nắm vững kiến thức pháp luật, tâm huyết, đòi hỏi CBCC làm công 

tác Tư pháp - Hộ tịch phải có cách làm việc khoa học, cẩn thận, phải khéo léo, cởi mở 

khi tiếp dân, hòa giải cho dân. Chị Lê Kim Xuyến, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND 

thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: “Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính cho người dân, tôi luôn thẩm định kỹ lưỡng thông tin, nhất là đối với 

đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân, hộ tịch. Bên cạnh đó, tôi tranh thủ thời gian giải 

quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với yêu cầu của người dân”. 

Bà Huỳnh Thúy Liễu, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, cho biết: “Ðể 

nâng cao năng lực đội ngũ CBCC Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của người dân, chúng tôi luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ CBCC Tư pháp 

- Hộ tịch đảm bảo đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Cạnh đó, cấp 

ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện, bố trí những cán bộ có năng 

lực, phẩm chất, đảm nhận nhiệm vụ, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Tư pháp 

- Hộ tịch trên địa bàn”. 

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 

Trong quá trình hội nhập và phát triển, việc thực hiện các thủ tục hành chính về 

hộ tịch có yếu tố nước ngoài không còn quá xa lạ. Chị Dương Thị Thúy An ở xã Trường 

Xuân B, huyện Thới Lai, vừa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

Chị Thúy An cho biết: “Sau thời gian tìm hiểu, tôi và anh ấy quyết định kết hôn. Chúng 

tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thới Lai để làm thủ tục đăng 

ký. Hồ sơ được giải quyết đúng hẹn. Chúng tôi không phải tốn thời gian đi lại nhiều 

lần”. 

Trước đây, khi có nhu cầu thực hiện đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, người 

dân phải đến Sở Tư pháp thành phố để thực hiện. Từ ngày 1-1-2016, khi Luật Hộ tịch 

năm 2014 có hiệu lực, việc đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ cho con, 

ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn… có yếu tố nước ngoài được chuyển giao cho UBND 

cấp huyện thực hiện. Quy trình giải quyết đã được rút gọn, đơn giản hóa, nhưng vẫn 

đảm bảo tính pháp lý. Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phòng Tư pháp quận Bình Thủy, 

cho biết: “Việc thay đổi thẩm quyền nhằm phát huy năng lực, trách nhiệm của chính 
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quyền cấp huyện, khắc phục sự chồng chéo, bất cập khi cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đều 

có thẩm quyền đăng ký hộ tịch; đồng thời, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí 

cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch”. 

Sau 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014, quy định này đã thực sự đi vào 

cuộc sống, được người dân đồng tình ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Mai ở phường Tân Lộc 

(quận Thốt Nốt), cho biết: “Ngày nay, các thủ tục hành chính về hộ tịch đều được niêm 

yết công khai, rõ ràng. Không chỉ vậy, đội ngũ CBCC phụ trách Tư pháp - Hộ tịch trên 

địa bàn rất nhiệt tình, hướng dẫn người dân chu đáo”. Ngoài ra, theo bà Phạm Thu 

Hương, Trưởng Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, nếu trước đây cán bộ địa phương phải 

gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp, thì nay chỉ cần tra cứu tại website của Bộ Tư pháp 

là có cơ sở giải quyết hồ sơ. Nhờ đó, thời gian đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài đã 

được rút ngắn, từ 25 ngày làm việc xuống còn 15 ngày... 

Hiện nay, các thủ tục hành chính về hộ tịch đều được quy định chi tiết, cụ thể, 

rõ ràng, công dân dễ dàng thực hiện, nhất là các thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị khá đầy đủ, việc kết nối phần mềm 

Một cửa điện tử với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch... Ông 

Phùng Ngọc Thệ, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Việc thực hiện 

đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài đã được Luật Hộ tịch năm 2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành quy định rõ trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn 

giải quyết... tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho 

người dân đúng theo quy định”. 

Chấn Hưng 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

SỞ TƯ PHÁP TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP TẠI BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản 

về cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, nơi đặt trụ sở của Sở Tư pháp tại số 286, đường 30/4, phường Xuân 
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Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 

4 (nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ). 

Trong khi chờ đợi văn bản chính thức của cấp có thẩm quyền về việc cập nhật 

đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Tư pháp thành phố vừa ban hành  thông báo về 

việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả kể từ  ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến khi có thông báo mới. 

Đối với kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đã nộp trước ngày 22 tháng 11 năm 

2021, Sở Tư pháp sẽ thực hiện trả trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” hoặc 

qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu). 

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu cần thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

tại Sở Tư pháp đề nghị sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến thành phố Cần Thơ theo địa chỉ http://dichvucong.cantho.gov.vn (riêng 

đối với thực hiện nộp hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị nộp trực tuyến theo địa 

chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn) hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc cần trao đổi thông tin 

xin vui lòng liên hệ “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Tư pháp, số điện thoại: 

02923.820657./. 

Việt Uyên 

Nguồn: cchccantho.gov.vn 
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