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    Sơn Trà, ngày 01 tháng 8 năm 2020  

THÔNG BÁO 

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

thuộc thẩm quyền giải quyết của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

 

             Trên cơ sở Thông báo số 1790/TB-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Sở GDĐT thành 

phố Đà Nẵng về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng trong thời gian 

thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn kính thông báo đến các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, như sau: 

1. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận làm việc của Nhà trường trong thời gian thực hiện 

phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 7h00 ngày 03/8/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Khuyến khích tổ chức, công dân theo dõi tại địa chỉ http://www.thpt-lequydon-

danang.edu.vn/ để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; hoặc sử dụng dịch vụ 

bưu chính trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. 

3. Mọi thông tin liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tổ chức, công dân liên hệ 

a) Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 

- Ông Lê Vinh, Hiệu trưởng 

- Số điện thoại: 0905 211 275 

- Email: vinh.nth@gmail.com 

b) Bộ phận Văn thư nhà trường: 

- Bà Nguyễn Thị Bích Hoài, nhân viên Văn thư 

- Số điện thoại: 0935306401 

- Email: bichhoai82@gmail.com 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kính thông báo để các tổ chức, công dân được 

biết./. 

Nơi nhận: 

- Niêm TB HĐ, cổng trường, website; 

- BGH; PT tổ VP(Tb cho NV); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Lê Vinh 
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