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CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 25-01-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 99/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành ñịnh mức/ñơn giá thu mua hải sản ñể làm cơ sở tính toán
bồi thường, hỗ trợ chủ cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng
do sự cố môi trường biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Quyết ñịnh số 1880/Qð-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành ñịnh mức bồi thường thiệt hại cho các ñối tượng tại các tỉnh Hà Tỉnh,
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;
Căn cứ Công văn số 9723/BNN-TCNS ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính
thiệt hại và xác ñịnh ñịnh mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;
Căn cứ Công văn số 12039/BCT-TTTN ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Công Thương về việc hướng dẫn xác ñịnh giá ñể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản
tồn kho;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 71/TTr-CT ngày 13
tháng 01 năm 2017 kèm các Công văn số 562/CTK-TM ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1745/SNNPTNT-CCTS ngày 26
tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xây dựng bổ sung
ñịnh mức ñể bồi thường hải sản ñông lạnh tiêu huỷ và hỗ trợ hải sản ñông lạnh tồn kho;
Công văn số 90/STC-QLGCS ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc thẩm ñịnh mức giá bồi thường, hỗ trợ hải sản tồn kho,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành ñịnh mức/ñơn giá thu mua hải sản ñể làm cơ sở tính toán
bồi thường, hỗ trợ chủ cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do
sự cố môi trường biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
TT
1
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4
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Chủng loại hải sản
Cá Nục (Gai)
Cá Nục (suông)
Cá Bánh lái
Cá Trích
Cá Lẹp

ðơn vị tính
ðồng/kg
ðồng/kg
ðồng/kg
ðồng/kg
ðồng/kg

ðịnh mức/ñơn giá ñể tính
bồi thường, hỗ trợ
16.000
25.000
14.000
13.000
13.000

