
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:            /STC-GCS Sóc Trăng, ngày        tháng  12  năm 2020 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết 

định quy định mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông                                           

                                                      tỉnh Sóc Trăng. 

                                             

Căn cứ Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

07/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng 

khu vực biển. 

Sở Tài chính dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 

2021, gửi các ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân 

các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đóng góp dự 

thảo. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, Sở Tài chính dự thảo lần 3 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 

2021. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.  

(Dự thảo Quyết định đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính 

tại địa chỉ: http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn) 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ.PVT; 

- Lưu: VP, GCS. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn/

		2020-12-07T13:49:25+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Minh Quân<nmquan@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-08T15:05:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Vĩnh Tùng<pvtung.stc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-12-08T15:29:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-12-08T15:29:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-12-08T15:30:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-12-08T15:30:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




