ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠCH HƯNG
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Số: 36/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Thạch Hưng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức cuộc họp giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị.
–––––––––––––––––––
Thực hiện Công văn số 813/UBND-VP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND
thành phố Hà Tĩnh về đôn đốc, nhắc nhở xử lý các vụ việc tồn đọng thuộc thẩm
quyền cấp xã.
UBND xã xin báo cáo kết quả như sau:
Ngày 28/4/2020, UBND xã Thạch Hưng đã ban hành giấy mời số 07/GMUBND về việc tổ chức cuộc đối thoại để giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị của bà
Lê Thị Lý – Thôn Kinh Nam.
Thời gian mời lúc 15h 00 ngày 29/4/2020, tại UBND xã.
Thành phần mời tham dự có mặt:
+ ở xã, kính mời đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ
tịch UBND; VP UBND, công chức tư pháp- hộ tịch;
+ Ở thôn Kinh Nam: bà Lê Thị Lý
Sau 1/2 ngày làm việc, qua các ý kiến đóng góp giải thích, chủ trì kết luận: Thực
hiện văn bản 680/LN-NN&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày 27/12/2017 về đền bù sự cố
môi trường biển, bà Lê Thị Lý có trong danh sách thôn Kinh Nam đề nghị, tuy nhiên tại
cuộc họp Ban chỉ đạo, Hội đồng xác định thiệt hại xã không đưa vào danh sách được đền
bù với lý do: Căn cứ Văn bản 680/LN-NN&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày
27/12/2017, kinh doanh buôn bán thủy hải sản được đền bù phải lao động kinh doanh
thường xuyên và thu nhập chính. Do đó việc bà Trần Thị Lý buôn bán thủy sản là sản
phẩm từ khai thác thủy sản của gia đình. Vì vậy kinh doanh tại chợ theo kê khai chủ yếu
là sản phẩm khai thác, việc buôn bán ở chợ không thương xuyên.
Như vậy Bà không đủ điều kiện để đề nghị đền bù sự cố môi trường biển đối với
buôn bán thủy sản.
+ Đề nghị bà Lê Thị Lý tiếp thu các ý kiến đã giải thích để thống nhất nội dung
cuộc họp. Trường hợp bà không thống nhất được nội dung cuộc làm việc thì trực tiếp
cán bộ chuyên môn để được hướng dẫn viết đơn khiếu nại.
+ Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền giải thích cho gia đình
bà Lê Thị Lý.
Vậy UBND xã Thạch Hưng xin báo cáo kết quả thực hiện theo văn bản số
813/UBND-VP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố.
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- MTTQ;
- Lưu: VT;
- Gửi: + Bản điện tử;
+ Bản giấy cho thành phần còn lại.
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