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Số: 73/TB-UBND

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

Yết Kiêu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc xét ký tiếp hợp đồng thuê ki ốt chợ Buộm

Kính gửi: ông (bà):.......................................................................................................

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế sử dụng hiện nay của tất cả các hộ đang thuê tại các Ki-

ốt khu chợ Buộm;

Để tiếp tục cho  khoán thầu lại các Ki-ốt tại chợ Buộm, UBND xã thông báo tới tất 

cả các hộ kinh doanh trong chợ Buộm, nếu còn nhu cầu thầu khoán các kiot bán hàng, đến 

tại phòng kế toán ngân sách xã, nộp các giấy tờ sau : 

  - Bản sao CMND hoặc căn cước công dân (Không cần công chứng);

   - Nộp tiền khoán thầu kiot từ năm 01/2018 đến hết năm 2021 theo mức giá khoán 

cũ; (150.000đồng/tháng; 120.000đồng/tháng; 90.000đồng/tháng)

  - Nhận hợp đồng kỳ hạn tiếp theo(2022 - 2024) theo giá mới và nộp tiền thầu chợ 

theo giá mới (300.000đồng/tháng; 240.000đồng/tháng; 180.000đồng/tháng)

Thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày 30/11/2021 đến 16 giờ  ngày 20/12/2021 (Trong các 

ngày làm việc giờ hành chính). Sau ngày 20/12/2021 nếu các hộ không gửi đầy đủ các giấy 

tờ theo yêu cầu thì UBND xã coi như hộ kinh doanh không có nhu cầu khoán thầu lại. 

UBND xã sẽ hợp đồng cho các hộ kinh doanh khác có nhu cầu. Khi đó có khiếu nại,  tranh 

chấp xảy ra, UBND xã sẽ không chịu trách nhiệm.

           3. Nhận được thông báo này đề nghị các hộ kinh doanh, bán hàng trong chợ Buộm 

nghiêm túc thực hiện và gửi đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của UBND xã Yết Kiêu, đến 

tại phòng  kế toán ngân sách xã, gặp đồng chí Vũ Thị Quỳnh- SĐT 0915.112.528 và đồng 

chí Đoàn Thị Xim – SĐT 0974.733.797.

Vậy UBND xã Yết Kiêu gửi thông báo này đến các hộ đangkinh doanh bán hàng 

trong chợ Buộm nắm được và nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Đảng uỷ;  
- Lãnh đạo UBND xã;                                                                           
- Các đồng chí trưởng, phó thôn;
- Các hộ kinh doanh chợ Buộm;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                     Phạm Văn Du
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