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ThÔNG BAO 
Ye vic chuyên trl1 s& lam vic 
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KInhgiri: 
- Các Ca quan, dan vj, t chüc, Ca nhân và doanh nghip trén 
dja bàn huyn; 
- Uy ban nhân dan các xã, thj trãn. 

Can ci'r thu cu thirc t v nai lam vic cüa Chi nhnh Van phông däng k dt dai 
huyn Bäc San; Ducc s1r quan tam, tto diêu kiên bô tn nai lam viêc cüa Uy ban nhan dan 
huynBàc San. 

Chi nhánh Van phông dng k3 dt dai huyn Bc San tran trçng thông báo chuyn dja 
diem lam vic cüa dan vj, nhu sau: 

1. K tü ngày 04 tháng 5 näm 2020, Chi nhanh Vànphông dang k dt dai huyn Bc 
San chuyên den dja diem mài dé lam vic, dja diem ti tang 2, tnt so' cii cüa Ngân hang 
chInh sách xã hi huyn Bác Soii, dja chi Khôi phô Hoàng Van Thu, thj trãn Bác San, 
huyn Bàc San, tinh Long San (cinh Chi c1c thuê khu vçrc IV). 

2. D nghj UBNI) các xã, thItr.n thông báo dn các t chüc, Ca nhãn và toàn th than 
dan trên dja bàn xã, thj trân duqc biêt. 

Chi nhánh V phông dàng k dt dai huyn Bc San thông báo dn các ca quan, dan 
vj, t chüc, cá nhãn và doanh nghip biêt dê thun tin lien h cong tác./. 

No'i nhn: 
- Nhu trên; 
- Si Tài nguyen và Môi trInh tinh; 
- UBND huyn; 
- GD.VPDKDD tinh; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- Trang thông tin din tfr huyn; 
-Luu: CNi. 


	Page 1

