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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG PHÚ LÃM 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 07/TB-MTTQ-BTT Phú Lãm, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc chi trả hỗ trợ của UB MTTQ Tp. Hà Nội cho các đối tượng khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố 
 

 

Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/9/2021 của Ban thường 

trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ cho những người gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 và Công văn số 58/MTTQ-BTT ngày 

22/9/2021 của Ban thường trực UB MTTQ quận Hà Đông về việc triển khai chi hỗ 

trợ cho các đối tượng theo Công văn 1371 của UB MTTQ Tp Hà Nội. Ban thường 

trực UB MTTQ Việt Nam phường Phú Lãm thông báo đến các trường hợp đã đăng 

ký, kê khai nhận hỗ trợ của UB MTTQ thành phố đến tại các địa điểm chi trả của 

UB MTTQ phường để nhận hỗ trợ cụ thể như sau: 

1. Tổ dân phố 1 và 2: tại Nhà văn hóa TDP 2  

Thời gian: 8h30 ngày 25/9/2021 (Sáng Thứ Bảy) 

2. Tổ dân phố 7 và 8: tại Nhà văn hóa TDP 8. 

Thời gian: 14h30 ngày 25/9/2021 (Chiều Thứ Bảy) 

3. Tổ dân phố 4; 5 và 6: tại Hội trường UBND phường 

Thời gian: 8h30 ngày 26/9/2021 (Sáng Chủ Nhật) 

4. Tổ dân phố 3; 9 và Khu nhà ở The Vesta: tại Hội trường UBND phường 

Thời gian: 14h30 ngày 26/9/2021 (Chiều Chủ Nhật) 

* Lưu ý khi đến nhận hỗ trợ: 

- Công dân mang theo CMTND hoặc CCCD. 

- Không nhận thay, nhận hộ. 
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- Chỉ hỗ trợ các trường hợp hiện còn đang sinh sống trên địa bàn phường theo 

đơn đăng ký hỗ trợ.  

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các quy định về phòng chống dịch bệnh 

covid-19. 

Ban thường trực UB MTTQ phường Phú Lãm thông báo đến các trường hợp đã 

có đơn đăng ký nhận hỗ trợ của UB MTTQ Tp Hà Nội đến tại các địa điểm đã nêu 

trên nhận hỗ trợ đúng thời gian quy định. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban TT UBMTTQ quận;                                                             

- TT Đảng ủy, UBND Phường; 

- Các Tổ dân phố, tòa nhà khu The Vesta 

- Lưu: MTTQ.                                                                                  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC   

CHỦ TỊCH 

 

 

 
                      Bùi Văn Hiến 

                                                                                                                                                                                      
 


