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CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

      Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày  24   tháng  4  năm 2020 

ơ 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính  

tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” 

 
 

Căn cứ Công văn số 1205/UBND-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch  COVID-19,  

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân như 

sau:  

Kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Sở Xây dựng khuyến 

khích tổ chức, cá nhân duy trì việc 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 thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

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

“Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (Điện 

thoại: 02923.810107).  

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được 

biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;  

- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; 

- Các Sở, ban ngành TP. Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ, Đài PTTH TPCT;  

- Lãnh đạo Sở (để biết); 

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở;  

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP 

       GIÁM ĐỐC 

      

                                                                       Mai Như Toàn 
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