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THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ,  

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

               

                   

 Triển khai thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; Quyết định số 1844/QĐ-

UBND ngày 26/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Sở Tư pháp thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích đối với 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư 

pháp, cụ thể: 

1. Tên TTHC: Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ 

hành chính công trực tuyến mức độ 3 có thể truy cập vào Website của Sở Tư 

pháp Khánh Hòa (http://stp.khanhhoa.gov.vn/), chọn mục “DỊCH VỤ ĐĂNG 

KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN”, nhấn nút “NHẬP TỜ 

KHAI” ở màn hình chính và tiếp tục thực hiện các bước theo hướng dẫn. 

3. Về lệ phí: Sau khi đăng ký trực tuyến, cá nhân, tổ chức thực hiện 

chuyển khoản đến tài khoản của Sở Tư pháp Khánh Hòa, số tài khoản: 

411704060026481 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) chi nhánh 

Nha Trang. Lưu ý nội dung chuyển khoản phải ghi rõ [Họ tên] [Mã số trực 

tuyến]. 

Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân được biết và 

sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, 
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vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Tư pháp theo địa chỉ: 

Nhà D, Khu liên cơ II - số 04, Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (điện thoại số 0258 3561266 hoặc 0976 890 

849). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (vbđt); 

- Các Sở, ban, ngành (vbđt); 

- UBND cấp huyện (vbđt); 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đăng tải website STP, mục CCHC; 

- Lưu: VT, VP (Ta). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                       Lê Văn Hạ 
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