
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:           /SVHTT-KHTC 

V/v góp ý dự thảo Đề án, Tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tham quan Nhà Bảo tàng 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2020 

                                Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 13095/UBND-VP ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Đề án thu phí tham quan Nhà Bảo 

tàng Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Sở Văn hóa và Thể thao đã dự thảo Đề án, Tờ trình của UBND tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tham quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu, như sau: 

1. Dự thảo Đề án Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan 

Nhà Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu; 

2. Dự thảo Tờ trình xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tham quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu; 

3. Dự thảo Tờ trình ban hành dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tham quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu; 

4. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham 

quan Nhà Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Đăng tải trên Website của Sở Văn hóa và Thể thao (http://sovhtt.baria-

vungtau.gov.vn- góp ý dự thảo VBQPPL). 

Nay Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp 

ý kiến dự thảo Đề án, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp 

hoàn chỉnh trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Sau thời hạn này, nếu Quý cơ quan 

không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung của dự thảo. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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