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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách các tàu cá đề nghị 

hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg (đợt 21/2021) 

 

  Thực hiện Công văn số 49/TS-KT ngày 12/01/2022 của Chi cục Thủy sản 

Bình Định về việc niêm yết công khai (đợt 21/2021) danh sách các tàu đề nghị 

hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg. 

  Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn thông báo niêm yết, công khai danh 

sách tàu cá trên địa bàn phường Bồng Sơn, gồm 01 hồ sơ ( có danh sách ban 

hành theo Công văn số số 49/TS-KT ngày 12/01/2022 của Chi cục Thủy sản 

Bình Định)  

  - Thời gian niêm yết: 10 ngày, kể từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 

22/01/2021. 

  - Hình thức niêm yết, công khai: 

  + Đài truyền thanh phường Bồng Sơn; 

  + Tại Trụ sở UBND phường Bồng Sơn; Nhà văn hóa khu phố liên quan. 

  + Trang thông tin điện tử phường Bồng Sơn: 

(Tên miền: bongson-hoainhon.binhdinh.gov.vn) 

  Trong thời gian niêm yết, các hộ dân, cá nhân liên quan nếu có ý kiến góp 

ý, phản ánh đề nghị gửi đến UBND phường Bồng Sơn để theo dõi, tổng hợp 

chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua thời hạn nêu trên, nếu 

không có ý kiến đóng góp, phản ánh của các hộ dân, cá nhân, Ủy ban nhân dân 

phường Bồng Sơn sẽ tiến hành đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 

theo quy định./.   
 

Nơi nhận: 
- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường; 

Nhà văn hóa khu phố; 

- Đài truyền thanh phường (t/b); 

- Trang Thông tin điện tử phường;                                                                                                      

- Lưu: VT. 
 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lƣơng 
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