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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Phú, ngày 09 tháng 3 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc di dời Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính huyện An Phú sang Bưu điện huyện 
 

  

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trân trọng 

thông báo đến các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân về việc di dời Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính huyện An Phú, cụ thể như sau:  

 Kể từ ngày 16/3/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính huyện An Phú được di dời về trụ sở Bưu điện huyện An Phú, địa 

chỉ: số 107, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang. 

 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Phú trân trọng 

thông báo đến các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết, để tiện liên hệ công việc./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng; 

- Đài truyền thanh huyện (đề nghị thông báo trên Đài); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Mỹ Châu 
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