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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

         Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2019 

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc ngưng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Bộ phận một cửa  

của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

____________________ 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-VPUBND ngày 20/3/2019 của Tổ công tác thành lập 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long về triển khai vận hành Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; Thông báo số 195/TB-VPUBND ngày 20/3/2019 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cử công chức, viên chức và vận hành 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, 

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo: 

1. Ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp cho cá nhân, tổ chức kể từ ngày 01/4/2019. Văn phòng Sở Tư pháp vẫn tiếp tục 

thực hiện việc trả kết quả thủ tục hành chính đối với những hồ sơ cá nhân, tổ chức đã nộp 

trước ngày 01/4/2019. 

2. Kể từ ngày 01/4/2019 cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đề nghị liên hệ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết để liên hệ ./. 

Nơi nhận:  
- VPUBND tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Niêm yết tại Văn Phòng Sở; 

- Lưu: VT,VP.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Thanh Tuấn 
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