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V/v phối hợp trả lời công dân 

Thới Lai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 
      Kính gửi: Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 984/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố 

Cần Thơ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai ban hành Thông báo số 716/TB-UBND 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

Thới Lai. Nội dung như sau:  

 1. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của huyện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

 2. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, đề nghị sử dụng 

phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần 

Thơ địa chỉ http://dichvucong.cantho.gov.vn và nộp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm giao dịch của Bưu điện 

trên địa bàn huyện Thới Lai (Đính kèm danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến và tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích). 

Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ 

đồng chí Thắm - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện qua số điện thoại 0939.282.969, đồng chí Nguyễn Chí Đạt - Chuyên viên 

Phòng Nội vụ, số điện thoại 0939.623.918 (trong giờ hành chính).  

Trên đây là nội dung Thông báo số 716/TB-UBND ngày 01 tháng 4 năm 

2020 về việc tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Thới Lai. Kính đề 

nghị Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ phối hợp trả lời cho 

công dân./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Lưu VT.  
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