
UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /VHTT Phú Mỹ, ngày       tháng      năm 2021 

V/v tuyên truyền, lấy ý kiến Dự thảo 

Quyết định UBND tỉnh Quy định mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển đối với 

hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển trên địa bàn tỉnh BR-VT 

giai đoạn 2021-2025. 

 

 

     
 

     Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3744/UBND-TNMT ngày 08/9/2021 của UBND 

thị xã Phú Mỹ về tổ chức triển khai lấy ý kiến Dự thảo Quyết định UBND tỉnh 

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể 

thao thị xã, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, trên Hệ thống thông tin 

cơ sở và các trang thông tin khác phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay để 

các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn được biết và có ý kiến góp ý. 

Nhận được công văn, Phòng Văn hóa và Thông tin rất mong sự quan tâm 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường phối hợp thực 

hiện để hoàn thành nhiệm vụ. 

(Đính kèm Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với 

hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 

2021-2025) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (kính gửi); 

- Lưu: VT.                      

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Hiệp 
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