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THÔNG BAO 
A A A Ye vice ttm dtrng tiep nhn tr'c tiep ho so' yen cau giai quyet 

thittic hành chinh trên dja bàn thành ph Ba Nàng _, / 

Trong n1iIh ngày qua, tlnh hInh djch bnh viêm dithng ho htp cp 
(COVID- 19) .do chüng m&i cüa vi rat Corona (SARS-CoV-2) gay ra ngày càng 
diên biên phiic tap, Cong tác phông, chông djch trên Ca niió'c nói chung và thành 
phô Dà Nng bixâc vào giai ctoan cao diem có nghTa quyêt djnh trong phông 
chong djch bnh Covid-19. 

Thirc hin Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Thu 
tu6ng Chfnb phii, Cong van so 2089/UBND-VHXH ngày 31 tháng 3 nàrn 2020 
cüa IJBND thành phô và dê bâo v tot nhât cho sue khóe, tInh mng ciia nhân 
dan, han  ché tp trung dông ngithi, thirc hin tot vic kiêm soát hiu qua sr lay 

lan djch bnh, gop phân chung tay cüng cà nuc trong cong tác phông chOng 
djch bnh Covid-19, UBND thành pM Dà Nng thông báo tam  dung vic tiêp 
nMn trirc tiêp ho so yeu câu giâi quyêt thU tiic hành chInh trên dja bàn thành phô 
Dà Nàng, cii the nhu sau: 

1. B phn Tip nhn và trâ k& qua tp trung tai Trung tam Hânh chInh 
thành phô, B phn Tiép nhn và trá két qua thU tçic hành chInE các qun, 
huyn, phung, xâ tam  dirng vic tiêp nhn trirc tiêp ho so yêu câu giãi quyêt 
thU tiic hành chInh cUa các to chUc, cá nhân và doanh nghip ké tx ngày 02 
tháng 4 nàm 2020 den hét ngày 15 tháng 4 nàm 2020. 

Khuyn khIch các t chUc, cá nhân, doanh nghip sU dung các djch vii 
cOng trrc tuyen (tai dja chi https://dichvucong.danang.gov.vn) dé thrc hin th: 
tic hành chInh trên moi trng mang; si'r diing djch vii him chInh cong trong 
vic gUi ho so và nhn két qua thU tiic hành chInh. 

Trong trung hçp cn thi&, th chUc, cá nhan, doanh nghip lien h trirc 
tiêp car quan, don vj lien quan dé dixçc xem xét, giãi quyet ho so theo dUng quy 
djnh. 

2. Yêu cu ThU tru&ng các s&, ban, ngành và ChU tjch UBND qu.n, 
huyn, phixng, xã: 

a) Thông báo Cong khai s din thoai cUa Thu trix&ng car quan, don vj và 
cong chuc, viên ehUc di.rcc phân cOng theo döi, xU l ho so trên trang thông tin 
din t'cr và tai  B phn Tiêp nhn và trà ket qua thU tiic hành chInh cUa car quan, 
d&n vj dé to chUc, cá nhn, doanh nghip biet, lien h cong tác. 
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b) B trI cong chi'rc, viên chrc tho dôi, giái quyt h sa cüa th chü'c, cá 

nhân, doanh nghip dang k2 trên h thông djch vii cong trirc tuyên theo dng 

quy djnh. 

c) Thirc hin nghiêm các huéng dn và khuyn cáo cüa ngành chirc näng 
trong cong tác phông chOng dch bnh Covid-19./. V 

Ncinhin: 
- CT và các PCT UBND TP; 
- Các s&, ban, nganh; 
- UBND các qun, huyn; 
- Ban QLTN TTHCTP; 
- Dài PT - TH Dà Näng (d &ra tin); 
- Báo Dà Nang (d dua tin); 
- TT TTDVC DN 1022 (dê &ra tin); 
- Cng TTDT TP (d dxa tin); 
-Ltrn:VT,KSYF. 
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