
UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-SKHCN Cần Thơ, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm thời ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1146/UBND-KGVX ngày 15 tháng 4 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân như sau: 

1. Từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến khi có thông báo mới của Ủy ban 

nhân dân thành phố, Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tạm dừng 

việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp. 

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

tại Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.cantho.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại các 

điểm giao dịch của bưu điện. 

3. Việc trả kết quả thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ 

động liên hệ qua điện thoại với tổ chức, cá nhân để đến nhận trực tiếp tại Bộ 

phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc 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 Khoa học và Công nghệ (Số điện 

thoại: 0374615322).  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá 

nhân được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:           
- UBND TP (để báo cáo); 

- Sở, ban ngành TP.Cần Thơ; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Dán thông báo tại BPTN&TKQ;  

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
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