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Yết Kiêu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc nộp tiền đấu thầu diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021

Kính gửi: Toàn thể các hộ có ao cá trên địa bàn toàn xã

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 
thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 02 ngày 20/1/2021 của Hội đồng nhân dân xã Yết Kiêu 
về phương án phân bổ thu chi ngân sách xã Yết Kiêu năm 2021;

Căn cứ vào nhiệm vụ giao thu  năm 2021 của UBND xã Yết Kiêu;
Căn cứ hợp đồng giao khoán giữa UBND xã với các hộ có diện tích nuôi 

trồng thủy sản vào ngày 20/01/2021, đến nay đã đến thời hạn nộp tiền thầu 
khoán năm 2021;

Do tình hình dịch bệnh covid-19 ngày càng phức tạp và khó lường, ảnh 
hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập từ việc nuôi trồng thủy sản của các hộ dân, 
UBND xã lên phương án giảm 20% trên tổng sản lượng thu ao cá năm 2021 cho 
các hộ trên địa bàn toàn xã nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế 
bền vững.

Vậy UBND xã thông báo tới toàn thể các hộ dân có diện tích nuôi trồng 
thủy sản đã nhận thầu khoán với UBND xã, đến tại nhà đồng chí trưởng thôn để 
nộp tiền, thời gian từ ngày 27/11 đến ngày 15/12/2021.

Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Đảng uỷ;  
- Lãnh đạo UBND xã;                                                                           
- Các đồng chí trưởng, phó thôn;
- Các hộ nuôi trồng thủy sản;
- Lưu.
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