
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1641 / UBND - VP 

V/v: Công bố thời điểm hoạt động 

chính thức của Trung tâm Hành 

chính công huyện Cẩm Thủy. 

      Cẩm thủy, ngày  26 tháng 12  năm 2017 

 

  Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan; 

- Các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 

Thực hiện Nghị quyết số 99/2017/NQ - HĐND của HĐND huyện Cẩm Thủy  

ngày 31 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Chủ tịch 

UBND huyện ngày 18/12/2017 về việc thành lập Trung tâm Hành chính công 

Huyện Cẩm Thủy, với mục đích nâng cao mức độ hài lòng của công dân trong 

việc giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư góp phần phát triển 

kinh tế xã hội; 

Sau 1 thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yếu tố con người, 

quy chế, nội dung và các yếu cần thiết khác. Đến nay, Trung tâm Hành chính 

công huyện Cẩm Thủy đã đảm bảo các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động. 

Theo đó toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện Cẩm Thủy sẽ được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Thủy. (Không nhận bất kỳ hồ sơ 

nào của tổ chức, công dân tại các phòng, ban của UBND huyện Cẩm Thủy).  

* Thời điểm hoạt động chính thức kể từ:  7 giờ 45 phút ngày 01/01/2018. 

* Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Cẩm Thuỷ (Khuôn viên tầng 1 toà nhà số 4 cơ quan 

UBND huyện Cẩm Thuỷ). 

Vậy UBND huyện thông báo đến UBND các xã, thị trấn; Trưởng các phòng, 

ban UBND huyện; Các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện được biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  (báo cáo) 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Đài truyền thanh truyền hình huyện; 

- Website huyện; 

- Lưu VP. 

TL.CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Trung Hải 
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