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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp  
đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

 

 
Thực hiện Công văn số 643/TTLLTPQG-HCTH ngày 16 tháng 11 năm 

2019 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc hướng dẫn triển khai thí 
điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4 và Công văn số 263/UBND-KSTTHC ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thống nhất việc cho phép triển khai đăng ký 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Nay, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4, với các nội dung cụ thể sau: 

1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 07 giờ 00’ ngày 11 tháng 5 năm 2020. 
2. Địa chỉ tiếp nhận: Cá nhân, tổ chức truy cập vào trang dịch vụ đăng ký 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp https://lltptructuyen.moj.gov.vn (sau đây gọi là phần 
mềm đăng ký cấp Phiếu) để gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực 
tuyến. 

3. Về quy trình cấp phiếu: Được thực hiện theo Quy trình ban hành kèm 
theo Thông báo này. 

(Đính kèm: Quy trình đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4). 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Sở Tư pháp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả), địa chỉ số 286, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ, Số điện thoại: 0292.3820657 để được hướng dẫn chi tiết. 

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức 
được biết./. 
 
Nơi nhận:   KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND TP.CT (B/c);                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm LLTP QG - BTP (B/c); 
- Sở, ban ngành TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Báo Cần Thơ; 
- Đài PTTH TP. Cần Thơ; 
- UBND các quận, huyện; 
- Các đơn vị thuộc Sở;                                                          Lê Thanh Trang 
- Đăng cổng TTĐT Sở; 
- Lưu: VT-LLTP. 
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