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Số:  44 /TB-VP Chi Lăng, ngày 03 tháng 3 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm Trụ sở làm việc  
của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng 

 

 

 Thực hiện Thông báo số 142/TB-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND 
huyện tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch ngày 13/02/2020; 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng thông báo về việc thay đổi 
địa điểm trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một 
cửa) Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng, cụ thể như sau: 

 Kể từ ngày 02/3/2020, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Uỷ ban nhân dân 
huyện Chi Lăng chuyển trụ sở làm việc từ địa chỉ: Số 21 Đường Cai Kinh, khu 
Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến Trụ sở mới 
địa chỉ: Số 02 đường Khu Ga, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
(Trụ sở phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình 
huyện cũ). 

 Số điện thoại: 02053.821.555;  

 Văn phòng HĐND và UBND  huyện Chi Lăng trân trọng thông báo đến 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, để thuận tiện cho việc liên hệ công 
tác, làm việc./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT huyện; 
- CVP, PCVP huyện; 
- Đài PTTH huyện; 
- Các cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử của huyện; 
-  Lưu: VT, VP. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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