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Số:           /TB-UBND                                         Hòa Thuận, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh 

tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19  

 

Căn cứ Công văn số 1175/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 09/7/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp 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 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 09/11/2021 Ủy ban nhân dân phường Hòa 

Thuận đã tiếp nhận được 06 hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh do ảnh hưởng đại 

dịch COVID-19. Căn cứ biên bản họp ngày 10/11/2021 của Hội đồng tư vấn thuế 

phường Hòa Thuận về việc xét hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động 

do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 (đợt 7), có 06 hồ sơ của hộ kinh doanh tạm 

ngưng hoạt động, trong đó danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế có 03 hồ sơ, 

danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp có 03 hồ sơ (kèm theo danh sách). 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo đến tất cả các hộ kinh 

doanh và Nhân dân về danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do đại 

dịch COVID-19. Nếu nội dung danh sách chưa đầy đủ hoặc chưa đúng, đề nghị 

các hộ kinh doanh trên địa bàn Phường kịp thời thông tin đến Ủy ban nhân dân 

Phường để điều chỉnh đúng theo quy định. 

- Địa điểm niêm yết: 

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận.  

Trụ sở ban nhân dân các khóm: Thuận Trung, Thuận An, Thuận Phú, Thuận 

Nghĩa, Thuận Phát. 

Hoặc truy cập Website http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn để 

xem thông tin. 

- Thời gian niêm yết: 3 ngày (kể từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 

13/11/2021). 

- Quá thời gian nêu trên mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết. 

 Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo đến các hộ kinh doanh và 

Nhân dân trên địa bàn được biết./. 
 

 

Nơi  nhận: 
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường; 
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND Phường; 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Phường; 
- Truyền thanh Phường; 

- Trang thông tin điện tử Phường; 
- Ban nhân dân 5 khóm; 
- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tha 
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