
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỢNG KỲ

Số: 83/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phượng Kỳ, ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thu hóa đơn sử dụng điện quý 2 và quý 3 năm 2022 của các hộ 
gia đình có thành viên là đối tượng được hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội 

sử dụng điện không quá 50KW/h ở vùng có điện lưới

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
huyện Tứ Kỳ về việc lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 
và hộ bảo trợ xã hội;

Ủy ban nhân dân xã Phượng Kỳ thông báo đến các: Hộ có thành viên 
đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật như Người 
cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật không thuộc hộ nghèo có 
lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 Kwh 
ở vùng có điện lưới.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022 mang hóa đơn sử dụng điện quý 2 và quý 
3 năm 2022 (được tính là hóa đơn của các tháng 1,2,3,4,5,6 năm 2022) đến 
Ủy ban nhân dân xã nộp hóa đơn để tổng hợp lập danh sách đề nghị Phòng 
Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí.

Thời gian nộp từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 15/7/2022

Địa điểm: Tại Phòng một cửa - Ủy ban nhân dân xã Phượng Kỳ (gặp 
đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Công chức Văn hóa - Xã hội)

Vậy Ủy ban nhân dân xã Phượng Kỳ thông báo để các đối tượng 
trong diện được hỗ trợ đến nộp hóa đơn theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh (để thông báo);
- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thiệp
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