ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 5737

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-TC

Phan Thiết, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Vv: Triển khai thực hiện Nghị quyết số
55/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018
của HĐND tỉnh.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
UBND thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND
tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày
30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh;
UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và
và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số
1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website:
http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo
cáo về UBND thành phố (Thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng
Tài nguyên và Môi trường thành phố) để chỉ đạo giải quyết./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND tp;
- CT, PCT UBND tp;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Chuyên viên mạng đăng tải thông tin trên
Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Bộ phận TN&TKQ tp;
- Lưu: VT, Kto, CVM Tâm, TC( D.
).
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