
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-UBND 

 

Thạch An, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ  

và trả kết quả TTHC theo cơ chế "Một cửa" huyện Thạch An  

 

Kể từ ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện chuyển địa điểm làm việc 

của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo cơ chế "Một cửa" 

huyện Thạch An sang địa điểm mới. Cụ thể như sau: 

- Địa điêm làm việc: tầng 1, Trụ sở Bưu điện huyện Thạch An; 

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Kể từ ngày 20/12/2021. 

Giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn thông 

báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân được biết, thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các 

tổ chức, cá nhân biết, thuận tiện trong việc giao dịch./. 

Nơi nhận: 

- VP. UBND tỉnh; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chi Cục thuế huyện; 

- Điện lực Thạch An; 

- Văn phòng đăng ký đất đai; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Mã Vĩnh Quyết 
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