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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
0c 1p - Tir do - Hnh phüc
Dgi Tà, ngàyl tháng 10 nãm 2017

if 6)*/UBND-TCKH

V vic thông báo chuyên chçi Trung
tam huyn Di Tr.

/

Kinh glri:
- Ban Quãn 1 Chci - Bn xe khách huyn;
- Các h kinh doanh tai chq trung tam huyn.
Thic hin kin chi dio cüa UBND tinh Thai Nguyen ti Cong van s
2502/UBND-CNN ngày 23/6/2017 và Ké hoch so 21 6/KH-LJBND ngày
07/12/2016 cüa UBND huyn Di Tr ye chuyên chçi Trung tam huyn Di Tr.
Ngày 06/10/2017 UBND huyn dä có Cong van so 1521/UBND-TCKH v vic
thông báo th&i gian chuyn chçi Trung tam huyn Dai Tir dn nay các diu kin
cn thi& dé phiic vii cong tác chuyn chçi trung tam huyn dâ hoàn tt. D dam
bâo cong tác chuyn chq Trung lAm huyn D?i Tir theo k hoch, Uy ban nhân
dan huyn thông báo:
1. Ké tr ngày 01/11/2017, UBND huyn sê thrc hin dóng cCra chq trung
tam huyn cü.
2. Yêu cu tht cá các h hin dang kinh doanh t?i chq CU thirc hin chuyn
sang chçi mài và tháo dâ toàn b tài san do các ho dà du UI ti chçi trung tam
huyn cU, thii gian xong truOc ngày 31 tháng 10 näm 2017.
3. V co' ch ho trq:
Các h kinh doanh dâ k hçp dng và chuyn vào chq m&i dung thai gian
quy djnh thI &rçvc h trçl các khoãn nhi.r sau:
- Min mt tháng (tr ngày 01/11/20 17 den ht ngày 30/11/20 17) tin giá
djch vii sr diing din tIch ban hang và các khoãn djch vii ti chçi mài (din, ntràc,
v sinh môi trl.r&ng).
- H trçY kinh phi t.rong duxing vài vic min giãm thu hai tháng (tháng 11,
tháng 12 ham 2017) cho tht cã các h dâ k hqp dng kinh doanh ti chçi mâi.
- H trg d6i vài các ho kinh doanh thuc di tuqng ngtxi cao tuôi (hit tui
lao dng) 50% giá trj hqp dng (trong näm thu nht) giia h kinh doanh dã k
hcip dng vâi Nhà du UI.

4. Giao Dài Truyn thanh - Tmyn hmnh huyn, Ban Quân 1 Chç - Bn xc
khách huyn, UBND thj trtn Hung San thông báo rng rãi trên ciim ba truyên
thanh d các h kinh doanh bitt.
UBND huyn Di Tr yêu cu các h kinh doanh ti chçi trung tam huyn
cü nghiêm tüc thrc hin thông báo nay.!.

No'i nhân:
- NhLr kInh güi;
-TTHuynüy;
- TI' HDND huyn;
- Lãnh dao UBND huyn;
- Cong ty CP dâu tu chç TI' huyn;
- Dài TH-TH huyn;
- UBND thj trãn Hung Scm;
- Ltru: VT.
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