
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /TB- UBND 

 

            Bảo Yên, ngày        tháng 01 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc di dời trụ sở làm việc 

 
 

Thực hiện Quyết định số 3338a/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND 

tỉnh Lào Cai về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trụ sở Khu hành 

chính mới huyện Bảo Yên. Đến nay, Trụ sở Khu hành chính mới huyện Bảo Yên 

đã thi công xây dựng hoàn thành và đảm bảo đủ điều kiện đưa vào sử dụng; 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên trân trọng thông báo, kể từ ngày 

18/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên chính thức làm việc tại Trụ sở Khu 

hành chính mới huyện Bảo Yên, địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 279), 

Tổ dân phố 3A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại 

giao dịch, số fax và các thông tin khác về Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên không 

thay đổi. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và các nhân được biết để thuận tiện trong công việc./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn; 

- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện, các cơ quan đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan TMGV Huyện ủy; 

- UBND huyện Lục Yên, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái; 

- UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; 

- UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; 

- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Các công ty, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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