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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 
Về việc Nhận, chuyển hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP và Chuyển phát kết quả  

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được lựa chọn nơi yêu cầu cấp Phiếu 

Lý lịch tư pháp (LLTP), góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời 

gian và chi phí đi lại của công dân. Trên cơ sở hợp tác giữa Bưu điện tỉnh Tiền Giang 

với Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, Bưu điện tỉnh Tiền Giang thông báo như sau:  

Từ ngày 15/08/2016, khi Quý khách có yêu cầu: 

1. Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP: khách hàng có thể liên hệ các Điểm 

giao dịch Bưu điện để làm thủ tục hoặc đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ qua Bưu điện. 

Cước phí dịch vụ như sau:  

- Khách hàng nộp hồ sơ tại Bưu điện: 10.000 đồng/ 01 hồ sơ. 

- Khách hàng đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ tại nhà: 15.000 đồng/ 01 hồ sơ. 

 2. Chuyển phát kết quả cấp Phiếu LLTP, bản sao hộ tịch: khách hàng đăng ký 

ngay khi hoàn tất thủ tục từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tư Pháp tỉnh Tiền 

Giang. Cước phí sử dụng dịch vụ như sau: 

- Nội thành (khu vực TP Mỹ Tho): 15.000 đồng/01 hồ sơ và thời gian chuyển 

phát tối đa 02 ngày. 

- Nội tỉnh (khu vực các huyện, thị xã còn lại): 25.000 đồng/01 hồ sơ và thời 

gian chuyển phát tối đa 03 ngày. 

- Liên tỉnh (ngoài phạm vi tỉnh Tiền Giang): 60.500 đồng/01 hồ sơ và thời 

gian chuyển phát tối đa 04 ngày. 

 - Quốc tế: 20.000 đồng/ 01 hồ sơ + cước dịch vụ Chuyển phát quốc tế hiện 

hành. 

Bưu điện tỉnh Tiền Giang rất mong được phục vụ Quý khách hàng có nhu cầu sử 

dụng dịch vụ, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiện lợi./.       

                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    (đã ký) 
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