
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-SNG Đà Nẵng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp 

 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính  

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ kính thông báo đến các cơ quan, 

tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 

lĩnh vực của Sở Ngoại vụ như sau:  

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ tạm dừng việc tiếp nhận 

và trả kết quả trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, 

tổ chức, công dân kể từ ngày 13/7/2021 (thứ Ba) cho đến khi có thông báo mới. 

2. Các cơ quan, tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với 

tất cả các thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến 

thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn).  

Hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu tình hình 

xử lý hồ sơ được đăng tải tại trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở Ngoại 

vụ (https://fad.danang.gov.vn). 

3. Sở Ngoại vụ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân lựa chọn 

cách thức trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả 

tại nhà. 

4. Nếu có câu hỏi về hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Ngoại vụ, quý cơ quan, tổ chức, công dân vui lòng liên hệ: bà 

Dương Thị Việt Ly, Chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ, số điện thoại: 

0901.989.936, để được hướng dẫn và giải đáp. 

 Sở Ngoại vụ kính thông báo và cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, tổ 

chức, công dân./. 

  

Nơi nhận:                                                                                    
- P. KSTT (VP UBND TP); 

- Tổng đài 1022; 

- Giám đốc Sở (để b/c);                 

- Các phòng, TT; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP.VL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thúy Anh 
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