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

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-STC Đà Nẵng, ngày       tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

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

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện Thông báo số 73/TB-UBND
1
 ngày 27/7/2020 của UBND thành 

phố và Thông báo số 358/TB-VP
2
 ngày 28/7/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Đoàn ĐBQH, HĐND và 
UBND) thành phố, Sở Tài chính kính thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, công 
dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài chính như sau:  

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ yêu 
cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, công dân tại quầy 
giao dịch vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu theo lịch phân công làm việc 
luân phiên của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND. 

2. Sở Tài chính kính đề nghị và khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến của Sở (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính 
công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. 

Để thuận tiện trong việc nhận kết quả thủ tục hành chính, khi nộp hồ sơ dịch 
vụ công trực tuyến, tổ chức, công dân có thể lựa chọn trả kết quả thủ tục hành 
chính theo 02 phương án: trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại 
nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; thông tin lựa chọn này sẽ kèm theo hồ sơ về 
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.  

3. Trong trường hợp cần thiết liên quan đến giải quyết hồ sơ TTHC, kính đề 
nghị Quý cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ Sở Tài chính theo thông tin dưới đây: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Phụng Giám đốc Sở 0913 494 441 

2 Lê Thanh Bình 
Phó Chánh Văn phòng Sở 

(Tổ trưởng Tổ 1 cửa) 
0931 867 866 

3 Trần Thị Kim Oanh 
Công chức phụ trách  

tiếp nhận và trả kết quả 
0905 560 555 

Sở Tài chính kính thông báo để Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP; 

- BGĐ Sở (để b/cáo);                 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.10 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 

                                                 
1
 Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 
2
 Về lịch làm việc luân phiên của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung, Trung tâm 

Hành chính thành phố trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 
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https://dichvucong.danang.gov.vn/
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