
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:              /UBND-NL 

V/v rà soát lại hồ sơ và hướng dẫn, trả 

lời đơn vị về kiến nghị bồi thường, hỗ 

trợ thiệt hại do sự cố môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày         tháng     năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt 

hai do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2105/UBND-NN ngày 

29/7/2022 của Ủy ban nhân dân 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; Văn bản số 3048/STC-VP ngày 01/8/2022 của Sở Tài chính về việc bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường biển (văn bản gửi kèm qua hệ thống Gửi 

nhận văn bản điện tử); 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Phê bình Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên vì không nắm được nội 

dung, quá trình xử lý hồ sơ, chưa thực hiện các yêu cầu của Hội đồng kiểm tra, 

soát xét, thẩm tra giá trị thiệt hai do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh tại 

Văn bản số 2112/CV-HĐ ngày 13/6/2019 đối với hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ 

trợ thiệt hại do sự cố môi trường của Hợp tác xã NTTS và KDTH Việt Hải, mà 

tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ nêu trên.  

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm nghiêm túc; đồng thời thực hiện các yêu cầu của Hội đồng kiểm tra, soát 

xét, thẩm tra giá trị thiệt hai do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh và trả lời, 

hướng dẫn cho Hợp tác xã theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chánh, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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