
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: OẤ /TB-VP Phú Quốc, ngày CPt thảng oi nàm 2021

THÔNG BÁO
về việc thay đổi mẫu con dấu mới

Căn cứ vào Nghị Quyết số 1109/NQ-ƯBTVQH14 ngàỵ 09 tháng 12 năm
2020 của ủy Ban Thường vụ Quốc hội, thành lập thành phố Phú Quốc và các
phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về
quản lý và sử dụng con dấu.

Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu con dấu số 00049/ĐKMCD ngày
01/01/2021 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an
tỉnh Kiên Giang cấp.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố Phú Quốc xin thông báo thay đổi
mẫu con dấu mới đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và tỉnh Kiên
Giang biết để thuận tiện trong liên hệ công tác như sau:

Mẩu con dấu của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Phú Quốc

PHONG
HĐNO VA U8N0

Trên đây là Thông báo thay đổi mẫu con dấu mới của Văn phòng HĐND
và ƯBND thành phố Phú Quốc./.

Nơi nhận:
- VP.HĐND tỉnh KG;
- VP.UBND tỉnh KG;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- VP.HĐND-UBND huyện, TX, TP trong tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- TT. UBND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP + các tổ trưởng;
- Lưu: VT, htbhoa.

CHẢNH VÃN PHÒNG

Văn Mạnh Trường
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