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THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  

thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Đình lập 

              
  

 Thực hiện Thông báo số 358/TB-UBND ngày 03/5/2019 của UBND 

huyện về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp giao ban 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 02 tháng 5 năm 2019) nhất trí 

cho chuyển Trụ sở làm việc của Bộ phận Một cửa đến Tầng I, phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện. 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện Đình Lập thông báo đến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện về việc chuyển địa điểm của Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện cụ thể như sau: 

 Chuyển vị trí của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ vị trí cũ đến địa 

điểm mới tại: Tầng I, phòng Tài chính - Kế hoạch, thuộc khu 3 thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập (đối diện với Công an huyện) và hoạt động bình thường từ 

ngày 13/5/2019. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, cá nhân biết liên hệ công tác./. 
    

 

Nơi nhận:   
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy, UBKT Huyện ủy; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                         

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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