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THÔNG BÁO  

V/v chi trả lãi cho các hộ dân theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND  

ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chi trả lãi và số lãi phải thu của các hộ dân 

ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.  

Thanh tra tỉnh đã thông báo chi trả lãi cho các hộ dân đến lần thứ 4. Tuy 

nhiên, do có một số hộ dân không rõ địa chỉ nơi ở nên không thể gửi thông báo đến 

những hộ này. 

Nay Thanh tra tỉnh tiếp tục đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của 

Thanh tra tỉnh để bà con biết và liên hệ làm thủ tục chi, trả. Thời gian chi trả lãi từ 

ngày 24/02/2020 đến hết ngày 24/3/2020. 

Thời gian đăng thông báo là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này. 

Xin trân trọng thông báo đến quý bà con./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BLĐ Thanh tra tỉnh; 

- Văn Phòng TTr tỉnh (để đăng lên Cổng) 

- Lưu: VP, HS TCT. 

 CHÁNH THANH TRA 
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