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Nguyn Th1 Thanh Hu'o'ng 

UBND THANH PHO DA NANG CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
S1 KE bACH VA DAU TU Dc lap - Tr do - Hnh phüc  

S6: 4O/TB-SKHDT Dà Ncng, ngàyJo tháng 8 näm 2020 

THÔNG BAO 
V vic tip cong dan, tip nhn don thtrtrong thôi gian 
thrc hiçn cach ly toan xa h9l theo Chi th so 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 cüa Thu tu*ng ChInh phü 

Thrc hin Cong vn s 4930/UBND-SYT ngày 27 tháng 7 nàm 2020, Cong 
van so 4998/UBND-KSTT ngày 30 tháng 7 nàm 2020 cüa UBND thành phô Dà 
Náng ye vic khân truong triên khai các bin pháp phông, chong djch Covid-19 
trong tInh hlnh miii vâ Cong vAn so 5316/UBND-VHXH ngày 11 tháng 8 11Am 
2020 cüa UBND thành phô Dà Nng v vic tiêp tic thirc hin các bin pháp 
phông chông djch Covid-19 theo Chi thj 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu 
tithng ChInh phü; S& Kê hoach và Dâu ti.r thông báo den các to chüc và cá nhân ye 

A A A . A A 7 7 A vice tiep cong dan, tiep nhn giai quyet don thu qua email, diçn tho.i cua So Ke 
hoch và Dâu tu trong th&i gian thrc hin each ly toàn xA hi thu sau: 

- Email tiêp than dcm thu : skhdt@danang.gov.vn. 
- So din thoi tiêp cong dan : 0236.38 17700 (Thanh tra S&). 
Sâ Kê hoach  và Dâu tu thành ph6 Dà NAng trân tr9ng thông báo den các co 

quan, don v, to chuc va cong dan duçic biet./. 

Noinhn: 
- UBND TP (d báo cáo); 
- ThanhtraTP; 
- Giam doe Sa KH&DT (de bao cao); 
- Cáo Si, ban, ngành; 
- UBND cáo qun, huyn; 
- BQL Tôa nhà 1THC; 
- Cáo PGD Sâ KH&DT; 
- Cáo phông, Trung tam thuc S&; 
- Van phông Sâ (dang tin website Sà); 
- Luu: VT, TFra. 
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