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THÔNG BÁO 

Thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

 

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; 

Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt danh sách nhân sự của các Sở, ban, ngành được cử đến làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 

Kể từ ngày 17/9/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuyển đến 

thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Trụ 

sở Bưu điện tỉnh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để tổ chức, cá nhân được biết để chủ 

động, thuận tiện trong liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn (thay báo cáo); 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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