
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-KT 
V/v báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn 

thành phố Sầm Sơn. 

            Sầm Sơn, ngày        tháng      năm 2020 

                                  
 

                        Kính gửi:  

- Các Ngân hàng: TMCP Công thương Sầm Sơn, 

Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bắc Thanh 

Hóa, Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa, TMCP 

Ngoại thương Thanh Hóa; 

- Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hóa. 
 

 Thực hiện công tác triển khai nhiệm vụ phát triển thủy sản năm 2020 trên 

địa bàn thành phố Sầm Sơn. Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các 

chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 

của Chính phủ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. UBND thành phố Sầm Sơn đề 

nghị các Ngân hàng: TMCP Công thương Sầm Sơn, Nông nghiệp và PTNT chi 

nhánh Bắc Thanh Hóa, Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa, TMCP Ngoại thương 

Thanh Hóa; Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hóa báo cáo một số nội dung sau: 

 1. Đề nghị các ngân hàng: TMCP Công thương Sầm Sơn, Nông nghiệp và 

PTNT chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa, TMCP Ngoại 

thương Thanh Hóa rà soát, báo cáo tình hình hoàn trả vốn vay và lãi vay của các 

chủ tàu tham gia Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên 

địa bàn thành phố Sầm Sơn vay vốn tại ngân hàng; khó khăn, vướng mắc trong 

việc thu hồi vốn vay và lãi (nếu có). 

 2. Đề nghị Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Thanh Hóa: báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ từ khi triển khai đến nay (cụ thể số lượng tàu cá, thuyền 

viên tham gia bảo hiểm từng năm; kinh phí chi trả, hỗ trợ bảo hiểm theo quy 

định...) 

 Báo cáo của các đơn vị gửi về UBND thành phố Sầm Sơn (qua phòng Kinh 

tế, Số 06 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn và gửi bản mềm 

qua địa chỉ Email: cuongubndss@gmail.com) trước ngày 06/8/2020. 

 Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Lưu VT, KT(Cường). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuấn 
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