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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trong thời gian 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

 trong tình hình hiện nay của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-VHXH ngày 22/7/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tiếp 

công dân, tiếp nhận đơn thư của tổ chức, công dân qua email, điện thoại của Sở 

Thông tin và Truyền thông trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay kể từ 12 giờ 00 phút ngày 

22/7/2021 cho đến khi có thông báo mới như sau: 

- Email tiếp nhận đơn thư: stttt@danang.gov.vn 

- Số điện thoại tiếp công dân: 0236.3849.979 (Thanh tra Sở) 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và công dân được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Thanh tra thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- BQL Tòa nhà TTHC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BBT Website; 

- Lưu: VT, TTr. TN 

GIÁM ĐỐC 
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