UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1224 /STP-VP

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo việc tiếp nhận, trả kết
quả giải quyết TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, tư
vấn pháp luật, hòa giải thương mại trên địa bàn
tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh
về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang; Quyết
định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê
duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 của
UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4; Văn bản số 3452/UBND-KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc
giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính
công ích; Văn bản số 4129/UBND-THCBKS ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh
về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh. Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trong thời gian tới, như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021, các thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt Danh mục
thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên
Quang được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: số 609, đường Quang Trung, phường Phan
Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
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2. Các thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư
pháp không đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại trụ sở
Sở Tư pháp (địa chỉ: số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thông tin đến các đơn vị, tổ
chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện; tăng cường sử dụng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang
(địa chỉ https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn) và Hệ thống Dịch vụ đăng ký cấp
phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn); tiếp
tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 100% thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp qua dịch vụ bưu chính công
ích.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên
hệ đồng chí Khổng Xuân Thành (số điện thoại 0207.3822831/0917704068) hoặc
đồng chí Nguyễn Huyền Hương (số điện thoại 0207.3822831/0389.942963) để
được hướng dẫn, giải đáp.
Sở Tư pháp trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thông báo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố;
- Trang TTĐT STP (đăng tải);
- Lưu: VT, VP. HHương.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thanh Hương

