
 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp hóa đơn tiền điện Quý II năm 2022 của các đối tượng người cao 

tuổi  và đối người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng  

không thuộc diện hộ nghèo 

  

Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 2554 LN/TC-LĐTB&XH ngày 17/8/2015 

về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ bảo trợ 

xã hội.  

Ủy ban nhân dân xã Thông báo cho các đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng 

trợ cấp hàng tháng nội dung sau:  

1. Đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp 360.000 đồng/tháng và đối 

tượng người khuyết tật đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng có mức tiêu thụ điện 

năng dưới 50kW/h/tháng nạp hóa đơn tiền điện Quý II năm 2022 (tháng 4,5,6 năm 

2022) cho đồng chí Lê Thị Kim Anh - Công chức Văn hóa CSXH để được hỗ trợ 

tiền điện. 

 Thời gian nộp hóa đơn tiền điện từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022 

Nhận được Thông báo này đề nghị thôn trưởng 16 thôn, đài phát thanh xã, 

thông báo nhiều lần trên hệ thống truyền thanh để người dân được biết. Sau thời 

gian nói trên, Ban chính sách sẽ tiến hành tổng hợp và gửi thông tin về ủy ban nhân 

dân huyện Can Lộc. Các đối tượng không nộp sẽ không được hưởng quyền lợi/. 

Nơi nhận:  
- Thôn trưởng 16 thôn; 

-  Đài phát thanh xã; 

- Lưu: VP. 

         Gửi: Bản giấy và điện tử. 
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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kim Song Trường, ngày 21  tháng 6  năm 2022 
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