SỞ NN VÀ PTNT QUẢNG NGÃI
CHI CỤC THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2483/TB-CCTS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của ông (bà): Nguyễn Văn Lê; số đăng ký: QNg-11656-TS;
Địa chỉ: Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi;
Mã số hồ sơ : 000.00.35.H48-200929-0005;
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Văn Lê;
Địa chỉ: Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi;
Điện thoại liên hệ: 0984266893;
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên, Chi cục Thủy sản nhận thấy hồ sơ
không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Lý do: thông
số kỹ thuật của tàu đã thay đổi (máy chính đã thay).
Kính mời ông/bà đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính Cấp
lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trước khi cấp Giấy phép khai thác thủy sản
theo qui định.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả)
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Văn Lê (kèm theo hồ sơ
gốc tàu 11656);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Văn phòng Sở;
- LĐ, các phòng thuộc Chi cục (email);
- Lưu:VT.
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