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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc quản lý, tiếp tục thực hiện ký hợp đồng thuê ki ốt
tại Chợ Voi – Kỳ Phong
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ - HĐND ngày 12/01/2021 của HĐND xã
khóa 19 kỳ họp thứ 12 và Phương án kéo dài hợp đồng thuê ki ốt Chợ Voi xã Kỳ
Phong. Vừa qua UBND xã đã tổ chức ký hợp đồng kéo dài thời gian thuê ki ốt
Chợ Voi cho các hô kinh doanh, nhưng đến nay một số hộ không tiếp tục thực
hiện ký hợp đồng và một số hộ nay chưa có ki ốt để kinh doanh.
1. Nay UBND xã thông báo cho các hộ có nhu cầu tiếp tục kéo dài thời
gian hợp đồng và chưa có ki ốt kinh doanh thì trực tiếp gặp đồng chí Công chức
Tài chính – Kế toán xã (Đ/c Thiều Đình Hiếu, SĐT: 0972117666) để được
hướng dẫn đăng ký ki ốt và làm thủ tục hợp đồng theo quy định.
Thời gian nộp tiền, làm thủ tục: Ngày 20 tháng 01 năm 2022
2. Kể từ ngày 21/01/2022 trở đi mà các hộ kinh doanh không ký hợp đồng
thuê ki ốt và chưa có mặt bằng để kinh doanh theo quy hoạch Chợ, thì UBND
xã đề nghị Hợp tác xã Môi trường Vũ Phong, lực lượng Công an xã sẽ không
cho vào Chợ để hoạt động kinh doanh thì hộ đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Vậy UBND xã yêu cầu Hợp tác xã Môi trường Vũ Phong tổ chức thực
hiện và thông báo tới các hộ kinh doanh trong Chợ được biết chấp hành./.
Nơi nhận:
- HTX MT Vũ Phong;
- Hộ KD;
- Lưu: VP./.
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