VAN PHONG UBND
THANH PHO DA NANG
BAN TIEP CONG DAN
S: A

/TB - BTCD

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dà Náng, ngày 30 tháng nám 202]

THONG BAO
V vic tip cong dan và tip nhn don thirtriyc tiêp
tti Tnt sô Tiêp cong dan thành phô
Thrc hin Cong van s 6589/UBND-VHXH ngày 28 tháng 9 näm 2021
cüa Chü tjch UBND thành phô Dã Nng ye vic áp di1ng ttm thai rnt so bin
pháp phông, chong djch COVID-19 trong tInh hmnh hin nay. Ban Tiêp cong dan
thành phô xin thông báo:
K tir ngày 30 tháng 9 nam 2021. Ban Tip cOng dan thãnh ph Dà Nng
thirc hin 1i vic tiêp cong dan và tiêp nhn dan thu trirc tiêp tti T sâ Tiêp
cOng dan thành phO.
Các Ca quan, dcm vi, t chtrc và cong dan khi dn lien h tti Trii s phãi
tuân thu nghiêm quy djnh hin hành ye phOng, chong djch và các yeu câu duçic
quy djnh tti Khoãn S Cong van so 6589/UBND-VHXH ngây 28 tháng 9 näm
2021 cUa Chü tjch UBND thành phô Dà Nang. Cii the nhu sau:
- Th?c hin nghiêm quy djnh 5K (Khu trang - Khir khuAn - Khoãng each
- Không tp trung - Khai báo y té);
- GiU khoãng each ti thiu 02 met giüa ngui vâi nguôi;
- Dä tiêm It nht 01 1iu vc xin phông COVID-19 sau 14 ngày (trr ngu?ñ
duài 18 tuOi vã ngui khong the tiêm chüng theo huâng dn cüa ca quan có
thâm quyên);
- Co ma QRCODE sau khi cia khai báo y th.
Ban Tip cOng dan thành ph Dà Nng xin trân tr9ng thông báo nhu trên
den các Ca quan, dan vj, to chirc va cOng dan duçic biêti.
Noi nhân:
- UBND thành phô (dê báo cáo);
- Van phông thành iy (de biet);
- UBKT thành Uy (dê biet);
- Ban Ni chInh thành Ciy (dê biêt);
- Van phông UBND TP (de báo cáo);
- Các Sâ, ngành, dan vj trên dja bàn thành phô (de biêt);
- UBND các qun, huyn, xa, pha?ng(dê biet);
- Cong thông tin din tCr thành phô (dê thông tin);
- Phông PKO2 — CATP (de biet);
- Cong dan khi dan Trii sâ (dê biêt);
- Liru: VT, BTCD.
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