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TP. Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động từ 15
ngày liên tục trở lên do ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trên địa bàn thành
phố Kon Tum (đợt 4)
Kính gửi: UBND phường Thống Nhất.
Căn cứ các Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ
kinh doanh dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 trên địa bàn thành phố (Đợt 6); Kế hoạch Số 166/KH-UBND, ngày
22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc triển
khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum;
Để chi trả kịp thời chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động từ 15
ngày liên tục trở lên do ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố
Kon Tum, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo thời gian chi hỗ trợ hộ kinh
doanh dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do ảnh hưởng bởi dịch COVID
-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của
Chính phủ trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 6), như sau:
1. Thời gian: 8giờ 00 phút, ngày 21/01/2022.
2. Địa điểm: Tại UBND phường Thống Nhất.
3. Số lượng đối tượng và kinh phí hỗ trợ: 03 hộ, tương ứng số tiền:
9.000.000 đồng1.
Trong ngày 20/01/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch rút tiền mặt tại
KBNN Kon Tum để cấp cho UBND Phường Thống Nhất. Đề nghị UBND
Phường Thống Nhất bố trí địa điểm, thông báo đến các hộ kinh doanh (theo
danh sách tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của UBND thành
phố) trên địa bàn được biết, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn
trương thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh kịp thời; Đồng thời đảm bảo
công tác phòng chống dịch Covid theo quy định trong quá trình chi trả.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban mặt
trận tổ quốc Việt Nam các xã, phường tham gia giám sát việc chi trả theo quy
định.
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Danh sách chi tiết theo Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 12/01/2022 của UBND thành phố.
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Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thông báo để UBND Phường Thống
Nhất biết, phối hợp thực hiện./.
Lưu ý: Cá nhân hộ kinh doanh khi đi nhận tiền hỗ trợ phải mang theo
giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (thay b/c);
- UBMTTQVN thành phố (giám sát);
- Chi cục Thuế thành phố (p/h);
- Trung tâm VH-TT-DL và TT (đưa tin);
- Lưu VT,NS(Hương).
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