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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4485 /UBND-NNTN
V/v giải quyết khó khăn
của ngư dân và ngân hàng
trong hoạt động cho vay khai
thác thủy sản

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính;
- Ngân hàng Nhà Nước - Chi nhánh Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi.
Ngày 06/8/2019, Báo Thanh Niên đăng tin “Gánh nợ vì giã cào cao
tốc” (bản chụp bài báo kèm theo), theo đó bài báo phản ánh hàng trăm chiếc
tàu hành nghề giã cào thua lỗ, nằm bờ, không trả được nợ vay cho ngân hàng.
Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Tài chính, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi, UBND thành phố
Quảng Ngãi, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên
quan nghiên cứu nội dung những khó khăn, vướng mắc của ngư dân và ngân
hàng như phản ánh của bài viết nêu trên và trên cơ sở theo dõi, khảo sát tình
hình hoạt động khai thác thủy sản thực tế của ngư dân Quảng Ngãi, tham
mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để giảm bớt thiệt hại cho ngư dân
và ngân hàng. Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 516).
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