
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:          /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Bắc Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm làm việc  

của Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện  

 
 

                Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
 

 Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện về việc 

thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Bắc Sơn; Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND 

huyện về việc ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

 UBND huyện Bắc Sơn trân trọng thông báo chuyển địa điểm làm việc của Bộ 

phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, như sau: 

 1. Kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện chuyển đến địa điểm mới để làm việc, địa điểm tại trụ sở cũ của Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện Bắc Sơn, địa chỉ Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn 

Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (cạnh Chi cục thuế khu vực số IV). 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo đến các tổ chức, cá nhân và toàn 

thể nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn được biết. 

 UBND huyện Bắc Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp biết để thuận tiện liên hệ công tác./. 

  
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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