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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-STNMT          Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính  

trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19  
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 430/TB-UBND 

ngày 07/9/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết Thủ tục hành chính 

(TTHC) trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Sở Tài nguyên 

và Môi trường kính thông báo một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Kể từ ngày 07/9/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Trung tâm 

Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú. 

2. Khuyến khích các tổ chức, công dân nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ  3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng khi thực 

hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường (sẽ ưu tiên rút ngắn thời gian xử lý đối với các hồ sơ nộp qua Cổng dịch 

vụ công trực tuyến của thành phố). 

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc  

hoặc có ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ: 

a) Giám đốc Sở: ông Tô Văn Hùng, số điện thoại: 0914131777 hoặc qua 

hộp thư điện tử stnmt@danang.gov.vn 

b) Đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường: chị Phạm Thị 

Bích Thảo, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0905324996 hoặc số điện 

thoại 0236.3881888-420 để được hướng dẫn. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố ĐN;  

- Cổng Thông tin DVC Đà Nẵng 1022;  
- UBND TP (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                

 

 

Tô Văn Hùng 

 

mailto:stnmt@danang.gov.vn

		2020-09-07T13:28:14+0700
	Việt Nam
	Huỳnh Tấn Quang<quanght@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-08T09:25:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Tô Văn Hùng<hungtv9@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-08T10:51:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-08T10:51:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-08T10:53:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-08T10:53:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




