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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  

 

Thực hiện Thông báo số 73/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND thành 

phố về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và Thông 

báo số 358/TB-VP ngày 28/7/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về lịch làm việc luân 

phiên của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung, 

Trung tâm Hành chính thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến các tổ 

chức, công dân có nhu cầu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở như sau:  

1. Sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả luân phiên, Trung tâm Hành chính thành phố vào các ngày thứ Ba, thứ 

Năm hàng tuần kể từ thời gian này cho đến khi có thông báo mới.  

2. Khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 của Sở tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn để thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong 

việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.  

Riêng đối với thủ tục hành chính mức 2, tổ chức, công dân có thể scan gửi 

qua địa chỉ email: lamnt1@danang.gov.vn để được hỗ trợ nộp hồ sơ. 

3. Các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác giữ khoảng cách phù hợp 

khi giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. 

 4. Mọi thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính liên hệ bà Nguyễn Thị Lam, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, điện thoại: 

0934.799.177, email: lamnt1@danang.gov.vn.  

 Vậy, Sở Văn hóa và Thể thao kính thông báo các tổ chức, công dân biết, 

tiện liên hệ./. 

  
Nơi nhận: 
- Các tổ chức, công dân; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hà Vỹ 
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