
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
VP. HĐND và UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TB-VP Hoài Nhơn, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 
Về việc di dời Trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả,  

Ban Tiếp công dân thị xã 
 

Căn tứ Thông báo số 748/TB-UBND ngày 10/3/2023 của UBND thị xã về 
kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Lê Đăng Tuấn tại cuộc họp lãnh đạo UBND 
thị xã ngày 10/3/2023. 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo: Kể từ ngày 15/3/2023, Trụ 
sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã tại địa chỉ: Số 29, đường 
Bùi Thị Xuân, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và Ban Tiếp 
công dân thị xã tại địa chỉ: Số 84, đường Quang Trung, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định được dời về địa chỉ: Số 2729, đường Quang Trung, thị xã Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Số điện thoại liên hệ, số fax và các thông tin khác của Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tiếp công dân thị xã không thay đổi. 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân được biết để tiện liên hệ công tác./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 
- TT. HĐND thị xã; 
- UBND thị xã; 
- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã; 
- Các phòng, ban thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 Trần Đinh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-10T10:50:28+0700
	Tỉnh Bình Định
	Trần Đinh<dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2023-03-10T15:09:29+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2023-03-10T15:09:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2023-03-10T15:10:13+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




