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môi trường biển 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 2105/UBND-NN ngày 29/7/2022 của 

UBND huyện Cẩm Xuyên về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của HTX 

Việt Hải về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; Thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3694/UBND-NL ngày 11/7/2022; Sở Tài 

chính xin báo cáo như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt 

hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp 

tỉnh); Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2073/UBND-NL ngày 

09/4/2019; Ngày 07/6/2019, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với đại 

diện UBND huyện Cẩm Xuyên, đại diện UBND xã Cẩm Dương. Căn cứ kết quả 

cuộc họp, Hội đồng cấp tỉnh đã ban hành Văn bản số 2112/CV-HĐ ngày 

13/6/2019 gửi UBND huyện Cẩm Xuyên (đồng thời báo cáo UBND tỉnh) trong 

đó nêu rõ: 

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường của Hợp tác xã NTTS và 

KDTH Việt Hải do UBND huyện Cẩm Xuyên trình chưa đảm bảo theo quy định 

tại Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Do vậy, Hội đồng 

cấp tỉnh chưa có cơ sở để thẩm định. 

- Đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên chủ trì làm việc lại với Hợp tác xã 

NTTS và KDTH Việt Hải để thống nhất số liệu. Tổ chức kiểm tra, rà soát lại để 

xác định tính chính xác của hồ sơ bồi thường thiệt hại. Có ý kiến bằng văn bản 

báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh (qua Tổ Công tác của Hội đồng cấp tỉnh 

tại địa phương) để có cơ sở pháp lý xem xét, quyết định. 

Tuy nhiên, sau đó Hội đồng cấp tỉnh không nhận được kết quả từ Tổ Công 

tác của Hội đồng cấp tỉnh tại địa phương và hồ sơ của UBND huyện Cẩm Xuyên. 

Sở Tài chính xin báo cáo UBND tỉnh biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Các Sở: NNPTNT, VHTT&DL; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Chí Hiếu 
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