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XÃ THẠCH HƯNG 
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Số: 150/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Thạch Hưng, ngày  30 tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Giải trình kết quả thực hiện niêm yết và kết thúc niêm yết  

lao động khai thác ảnh hưởng do sự cố môi trường biển  

đối với ông Phan Văn Ngụ-Thôn Kinh Nam 

–––––––––––––––––––––––– 

 

Thực hiện văn bản số 05/HĐTĐ ngày 26/12/2019 của Hội đồng đánh giá, thẩm 

định thiệt hại sự cố môi trường biển thành phố Hà Tĩnh về việc giải trình kết quả 

niêm yết công khai hộ Phan Văn Ngụ. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, UBND xã Thạch Hưng đã ban hành thông báo số 

136/TB-UBND về việc niêm yết lao động khai thác thủy sản ảnh hưởng do sự cố môi 

trường biển. 

Thời gian niêm yết: 8h00 ngày 11/12/2019 đến 8h00 ngày 23/12/2019 

Địa điểm: tại nhà văn hóa thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng. 

Kết thúc niêm yết: UBND xã nhậ n được 7 ý kiến không nhất trí đền bù ảnh 

hưởng sự cố môi trường biển đối với ông Phan Văn Ngụ.(thôn Kinh Nam có 152 hộ 

với 595 nhân khẩu).  

(đã lập biên bản niêm yết và kết thúc niêm yết) 

Trong số 7 ý kiến không đồng ý, tất cả đều dấu tên;  

Trong đó có 4 ý kiến không đồng ý nhưng không nêu lý do;  

Có 1 ý kiến nêu “không đồng tình về việc môi trường biển của ông Phan Văn 

Ngụ, không đúng sự thật”, 

Có 1 ý kiến “Lý do khi đoàn về kê khai thì không có thuyền (do thuyền nằm 

trong “hồ” đã lâu), ông vào Đăk Lăk làm cà phê. Họp dân xin ý kiến họp lên họp 

xuống nhân dân không nhất trí có chăng chỉ là tình làng nghĩa xóm”; 

Có 1 ý kiến “không nhất trí lý do thuyền ông Ngụ không có máy mà bây giờ có 

máy F8 là không đúng. Còn chuyện mang hòm phiếu là không đúng luật”. 

Về nội dung số người có ý kiến này có nằm trong số người bỏ phiếu thống nhất 

ông Phan Văn Ngụ được đền bù sự cố môi trường biển hay không thì UBND xã 

không thể xác định được. Vì 7 ý kiến không ai ký tên. 

Vậy UBND xã Thạch Hưng xin giải trình kết quả niêm yết lao động khai thác 

ảnh hưởng do sự cố môi trường biển đối với ông Phan Văn Ngụ-Thôn Kinh Nam. 

  
Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐ SCMTB thành phố; 

- Phòng Kinh tế; 

- Thôn Kinh Nam (để công khai tại nhà VH thôn); 

- Gửi: Bản giấy; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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