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THÔNG BÁO
Niêm yết công khai Chính sách hỗ trợ 

và danh sách các hộ dân xây dựng nhà màng năm 2022

Căn cứ Thông tư 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ tài chính V/v 
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp ngân sách nhà nước đối với 
cá nhân, dân cư.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 25/01/2021 của Ban chấp hành Đảng 
bộ huyện khóa XXVI về “Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo 
hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao 
vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Căn cứ Phương án sản xuất của UBND huyện; Thực hiện kế hoạch hỗ trợ 
phát triển sản xuất năm 2022, chính sách hỗ trợ của UBND huyện hỗ trợ Doanh 
nghiệp, cá nhân xây dựng nhà màng, nhà lưới.

UBND xã Nhật Tân đã triển khai tới BCH Đảng bộ xã, các Đoàn thể 
chính trị xã, các Chi bộ, các thôn và toàn thể nhân dân trong xã. Kết quả đã có 
01 hộ nông dân xây dựng nhà màng để sản xuất rau quả sạch với diện tích 
3.452,5 m2, tại thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc.

UBND xã thông báo niêm yết công khai chính sách hỗ trợ và danh sách hộ 
dân đề nghị hỗ trợ như sau:

1. Nội dung niêm yết công khai
- Kế hoạch số 08-KH/HU ngày 25/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XXVI về “Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo 
hướng an toàn tiến tới sạch; ưu tiên các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao 
vào sản xuất, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô giai đoạn 2021 - 2025”.

- Công khai danh sách các hộ dân đề nghị hỗ trợ năm 2022.
2.Hình thức niêm yết công khai: 
- Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã 

và trưởng các thôn.
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã.

- Công khai trên hệ thống truyền thanh của xã.
- Công khai tại các cuộc họp thôn.



- Công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương.
3.Thời gian niêm yết công khai
Thời gian công khai 30 ngày: từ ngày 11/11/2022 đến hết ngày
10/12/2022.
Trong thời gian niêm yết, nếu nhân dân có ý kiến thắc mắc, phản ánh về 

UBND xã để giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các đoàn thể;
- Trưởng các thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Các cán bộ chuyên môn liên quan;
- Lưu.
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