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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:   2332 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày   24  tháng  7  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị 

Hiệp, Dương Thị Tạo, Nguyễn Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã 

Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tỉnh (lần 2) 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 

02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2014 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung  

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; 

Căn cứ các Quyết định: Số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016, số 309/QĐ-

TTg ngày 09/3/2017, số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về đối tượng, mức bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường 

biển; Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn có liên quan; 

Xét đơn khiếu nại ngày 10/3/2020 và ngày 11/3/2020 của các ông, bà: 

Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị Hiệp, Dương Thị Tạo, Nguyễn Hồng Phượng, 

Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo 

kết quả xác minh nội dung khiếu nại số 21/BC-ĐKTXM ngày 10/7/2020 của 

Đoàn kiểm tra, xác minh (thành lập theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 

14/5/2020 của UBND tỉnh). 
 

I. DUNG KHIẾU NẠI 

Các công dân: (1) Bà Phạm Thị Nhơn, bà Nguyễn Thị Hiệp, bà Dương 

Thị Tạo, ông Nguyễn Hồng Phượng, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà khiếu 

nại việc bồi thường do sự cố môi trường biển, không đồng ý với Quyết định số 

670/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà; (2) bà 

Nguyễn Thị Thanh, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà khiếu 

nại việc bồi thường do sự cố môi trường biển, không đồng ý với Quyết định số 

6092/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà 

về giải quyết khiếu nại lần đầu là không đúng quy định, vì cho rằng: Ủy ban 
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nhân dân huyện Lộc Hà chỉ mới cho các hộ tạm ứng 30% giá trị lô hàng thủy 

sản đông lạnh tồn kho, chuyển màu, hư hỏng không an toàn thực phẩm, đang 

trên đà phân hủy đền bù ngang bằng với hàng an toàn thực phẩm là không đúng 

quy định và đề nghị được bồi thường 100% giá trị lô hàng. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA UBND HUYỆN 

LỘC HÀ 

Sau khi các công dân nêu trên có đơn khiếu nại, UBND huyện Lộc Hà đã 

ban hành Quyết định số 5727/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 và Quyết định số 

244/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại số 

19/BC-NN ngày 02/02/2019 và số 69/BC-NN ngày 05/11/2019 của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà đã ban hành 

Quyết định số 6029/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 và Quyết định số 670/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 về giải quyết khiếu nại lần đầu cho các hộ dân, theo đó 

quyết định: Giữ nguyên Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 và Quyết 

định số 296/QĐ-UBND  ngày 22/01/2018 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê 

duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường cho các cơ sở có hàng thủy sản tồn kho bị ảnh 

hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện. 

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Công tác kiểm kê khối lượng hàng hải sản lưu kho 

Tổng số hải sản lưu kho của 05 công dân có đơn thư khiếu nại nêu trên là 

972.317kg, trong đó: Hải sản an toàn là 397.477kg; hải sản không đảm bảo an 

toàn phải tiêu hủy 136.691kg và hải sản có dấu hiệu khác 438.149kg, cụ thể: 

TT 
Họ tên công dân/tổ chức 

khiếu nại 

Tổng khối 

lượng thủy 

sản tạm trữ 

(kg) 

Trong đó 

An toàn 

(kg) 

Dấu hiệu 

khác (kg) 

Tiêu hủy 

(kg) 

1 
HTX Thiên Phú 347.361 149.390 115.200 82.771 

Bà Phạm Thị Nhơn 247.440 103.600 135.450 8.390 

2 Bà Dương Thị Tạo 139.460 127.080 11.480 900 

3 Bà Nguyễn Thị Hiệp 45.634 2.000 43.634 - 

4 Ông Nguyễn Hồng Phượng 155.470 15.407 95.433 44.630 

5 Bà Nguyễn Thị Thanh 36.952 - 36.952 - 

  Tổng 972.317 397.477 438.149 136.691 

- Lô hàng  438.149kg có dấu hiệu khác của 06 cơ sở được bảo quản cùng 

kho bảo quản với lô hàng 397.477kg an toàn thực phẩm và được Hội đồng kiểm 

kê hàng thủy sản lưu kho (theo Quyết định số 6676/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 

của UBND huyện Lộc Hà) kiểm kê, niêm phong và mở niêm phong trong 

khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016. 

- Theo tường trình của bà Phạm Thị Nhơn - Giám đốc Hợp tác xã Thiên 

Phú, sau khi mở niêm phong lô hàng hải sản có dấu hiệu khác, cơ sở của bà và 



 3 

của Hợp tác xã Thiên Phú đã xay bột cá làm thức ăn gia súc. Các cơ sở còn lại 

có bán một phần cho Hợp tác xã Thiên Phú để xay bột cá làm thức ăn gia súc và 

bán cho các cơ sở nuôi cá lồng bè và số còn lại tự xử lý bằng hình thức chôn lấp 

v.v… (nhưng không có tài liệu chứng minh).  

- Tại các buổi làm việc, các công dân không cung cấp được các hồ sơ, tài 

liệu chứng minh lô hàng có dấu hiệu khác không đảm bảo ATTP, bị nhiễm các 

chất như Asen, thủy ngân, Cadimi, chì, Cyanua, Phenol; không có hồ sơ, tài liệu 

chứng minh việc chôn lấp, tiêu hủy lô hàng v.v… để có cơ sở, xem xét bồi 

thường, hỗ trợ cho các công dân. 

- UBND huyện Lộc Hà khẳng định không có văn bản chỉ đạo tiêu hủy, 

không lập Hội đồng tiêu hủy để tiêu hủy các lô hàng hải sản có dấu hiệu khác 

của các công dân (cơ sơ đông lạnh). 

Như vậy, việc 05 công dân nêu trên khiếu nại, đề nghị được bồi thường 100% 

giá trị lô hàng 438.149 kg hàng hải sản có dấu hiệu khác là không có cơ sở. 

2. Về quy định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và việc áp giá bồi 

thường, hỗ trợ của UBND huyện Lộc Hà 

- Về các quy định mức bồi thường, hỗ trợ đối với hải sản tồn kho: Tại mục 

7.1 và 7.2, Phụ lục đính kèm Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 2, Điều 2, Quyết định số 

1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức 

bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường, quy định rõ: 

+ Mức hỗ trợ đối với hàng hải sản tạm trữ tiêu thụ là 30%;  

+ Mức bồi thường đối với hàng hải sản tạm trữ tiêu hủy là 100%; 

Tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 309/QĐ-TTg 

ngày 09/3/2017 chỉ có hai loại hải sản được xác định gồm: (1) Hàng hải sản tạm 

trữ tiêu huỷ là những lô hàng hải sản tạm trữ được lấy mẫu kiểm nghiệm, được cơ 

quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế xác định không đảm bảo an toàn do hàm lượng 

một số chất trong hải sản vượt ngưỡng an toàn theo quy định và (2) hàng hải sản 

tạm trữ tiêu thụ là những hàng hải sản tạm trữ được lấy mẫu, kiểm nghiệm đảm 

bảo an toàn (những lô hàng hải sản tạm trữ còn lại). 

- Tại Điểm a mục 1 Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng 

khác tại 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, quy định mức hỗ trợ: 

Đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng. 

- Số lượng hải sản tồn kho của các hộ dân nêu trên thuộc đối tượng hải sản 

tồn đọng trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh kiến nghị xử lý tại Báo cáo số 

267/BC-UBND ngày 26/7/2017 và được Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ tại 

Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017, với mức hỗ trợ là 30% giá trị lô hàng.  

Căn cứ quy định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường nêu trên, 

UBND huyện Lộc Hà đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 
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26/4/2017 và Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc phê duyệt 

điều chỉnh giá trị bồi thường cho các cơ sở có hàng thủy sản tồn kho bị ảnh hưởng 

do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện Lộc Hà; theo đó UBND huyện Lộc 

Hà đã thực hiện chi trả 100% số tiền hỗ trợ theo quy định cho 06 cơ sở đông 

lạnh, cụ thể: 

+ Bồi thường 100% giá trị lô hàng (136,691kg hàng hải sản tiêu hủy). 

+ Hỗ trợ 30% giá trị lô hàng (397.477kg hàng hải sản lưu kho an toàn).  

+ Hỗ trợ 30% giá trị lô hàng (438.149kg hàng hải sản có dấu hiệu khác). 

IV. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 04/6/2020, Đoàn kiểm tra, xác minh đã tổ chức đối thoại với các 

công dân khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại và tổ chức, cá nhân có liên quan; kết 

quả đối thoại đã thống nhất một số nội dung như sau:  

- Thứ nhất: Chính phủ không có quy định mức hỗ trợ đối với hàng hải sản 

tạm trữ có dấu hiệu khác. 

- Các lô hàng hải sản có dấu hiệu khác của các cơ sở đã được UBND 

huyện hỗ trợ 30% giá trị lô hàng theo đúng quy định tại Quyết định số 309/QĐ-

TTg ngày 09/3/2017 và Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Tại buổi đối thoại các công dân vẫn khẳng định UBND huyện Lộc Hà 

chỉ mới cho các hộ tạm ứng 30% giá trị lô hàng thủy sản đông lạnh tồn kho có 

dấu hiệu khác ngang bằng với hàng hải sản lưu kho an toàn là không đúng quy 

định và đề nghị được đền bù 100% giá trị lô hàng.  

V. KẾT LUẬN 

1. Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên, kết luận: 

Nội dung khiếu nại ông, bà: Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị Hiệp, Dương Thị Tạo, 

Nguyễn Hồng Phượng và Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tỉnh là không đúng, vì hàng hải sản tồn kho của các cơ sở là hải sản 

tạm trữ tiêu thụ, không thuộc diện tiêu hủy; các cơ quan có thẩm quyền cũng 

không thực hiện tiêu hủy số hải sản này; Thủ tướng Chính phủ cũng không có 

quy định mức hỗ trợ đối với hàng hải sản tạm trữ có dấu hiệu khác. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà áp giá hỗ trợ đối với hàng hải sản tạm 

trữ có dấu hiệu khác với định mức 30% giá trị lô hàng hải sản tồn đọng khác cho 

các ông, bà: Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị Hiệp, Dương Thị Tạo, Nguyễn Hồng 

Phượng và Nguyễn Thị Thanh, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà là đúng theo 

quy định tại Điểm a, Mục 1 Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng 

khác tại 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển và mục 7.1, 7.2, Phụ lục 

đính kèm theo Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg 

ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường 
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thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 

670/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà về việc 

giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị Hiệp, Dương 

Thị Tạo, Nguyễn Hồng Phượng, trú tại xã Thạch Kim và Quyết định số 

6092/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà về việc 

giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch 

Kim, huyện Lộc Hà (lần đầu) là đúng. 

Điều 2. Giao UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tiếp tổ 

chức tuyên truyền, giải thích, vận động các ông, bà Phạm Thị Nhơn, Nguyễn Thị 

Hiệp, Dương Thị Tạo, Nguyễn Hồng Phượng, trú tại xã Thạch Kim và bà 

Nguyễn Thị Thanh, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thực 

hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành 

các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển và 

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu các công dân có tên tại Điều 1 không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, 

các ông, bà có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

  - Như Điều 4;  
  - Thanh tra Chính phủ; 
  - Trụ sở tiếp công dân (TW Đảng và Nhà nước); 
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
  - UBKT, Ban Nội chính - Tỉnh ủy; 
  - Chánh VP, PVP (phụ trách); 
  - Ban tiếp công dân tỉnh; 
  - Lưu: VT, NC, TCD3, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Đặng  Ngọc  Sơn  
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