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Nam Định, ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v công khai số lượng, hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; tiêu chí  

đặc thù và quy trình xét hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán,  
thuê, mua tàu cá trên biển 

 

Theo quy định của Luật Thủy sản 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai 

hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, số lượng giấy phép khai thác thủy sản đã 

cấp; tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên trang thông tin điện tử của Sở 

(phụ lục kèm theo). 

 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;            (để b/c) 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Website Sở; 
- Chi cục Thủy sản; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Thị Tố Nga 
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