
THÔNG BÁO 
Về việc thu hóa tiền điện tháng 7,8,9 năm 2022 cho đối tượng bảo trợ xã hội không 

thuộc hộ nghèo 2022 có lượng điện sử dụng trong sinh hoạt từ 50KW trở xuống.

UBND xã thông báo cho các Hộ có thành viên là người cao tuổi, người khuyết 
tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo năm 
2022 theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
trong tháng không quá 50Kwh ở vùng có điện lưới, mang hóa đơn tiền điện của các 
tháng 7,8,9/2022 (số tháng được ghi ở phía dưới bên phải hóa đơn hoặc tại phần kỳ 
thu trên hóa đơn điện) đến UBND xã để nộp hóa đơn đề nghị hỗ trợ tiền điện quý 
4/2022

Lưu ý: Đối với đối tượng bảo trợ xã hội đứng tên hóa đơn tiền điện, nộp hóa 
đơn tiền điện của 3 tháng nêu trên 

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội không đứng tên hóa đơn tiền điện  khi đi nộp 
hóa đơn kèm theo 1 bản phô tô có chứng thực sổ hộ khẩu

Địa điểm: Bộ phận một cửa  UBND xã Đại Hợp (Gặp cán bộ LĐTBXH)

Thời gian nộp hóa đơn: 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2022

Vậy UBND xã Đại Hợp thông báo để các đối tượng như trên thu xếp thời gian 

công việc đến nộp hóa đơn đề nghị hỗ trợ tiền điện Quý 4/2022.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại Hợp, ngày 26 tháng 9 năm 2022




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-26T16:33:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-26T16:35:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-26T16:35:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân xã Đại Hợp<daihop.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




