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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Quang Lương, trú tại thôn  

Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh (lần hai) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

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 16/01/2021 của ông Võ Quang Lương, trú tại thôn 

Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh. 

Theo Báo cáo của Đoàn xác minh (theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh) tại Văn bản số 23/BC-ĐXM ngày 21/7/2021 về 

kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Võ Quang Lương, trú tại thôn 

Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên với các nội dung sau đây: 

I. DUNG KHIẾU NẠI 

Ông Võ Quang Lương khiếu nại Ủy ban nhân huyện Cẩm Xuyên không 

thực hiện việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho ông về số tôm xay, sứa đã 

được UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức tiêu hủy (theo Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 6276/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm 

Xuyên). 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA CHỦ TỊCH 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

Sau khi công dân có đơn khiếu nại gửi đến UBND huyện Cẩm Xuyên, 

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 

20/02/2020 về việc thành lập Tổ công tác rà soát đơn thư liên quan sự cố môi 



2 

 

 

trường biển; Tổ công tác rà soát đơn thư đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ 

nội dung đơn khiếu nại của công dân.  

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

cáo số 06/BC-ĐCT ngày 16/7/2020) của Tổ công tác rà soát đơn thư, Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020 về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Quang Lương, không thừa 

nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Quang Lương về việc đề nghị được bồi 

thường thiệt hại lô hàng: 41.325kg (bao gồm: 3.900kg bột tôm xay và 37.425kg 

sứa). 

III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Nội dung được giao xác minh 

Xác minh, làm rõ nội dung đơn khiếu nại ngày 16/01/2021 của ông Võ 

Quang Lương gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 24/02/2021, khiếu nại 

không đồng ý với Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) liên quan đến 

việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với lô hàng bột tôm xay, 

sứa đã được UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức tiêu hủy nhưng không thực hiện 

bồi thường. 

2. Kết quả xác minh  

2.1. Đối với khối lượng bột tôm xay 

Khối lượng 3.900kg bột tôm xay không được UBND huyện Cẩm Xuyên 

giải quyết, bồi thường: do bột tôm xay không nằm trong Danh mục quy định bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại tại Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ nên ông Võ Quang Lương không khiếu nại lần hai đối với lô 

hàng này. 

2.2. Về khối lượng hàng hải sản sứa tồn kho  

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu cho thấy lô hàng 37.425kg sứa của ông Lương 

là có. Lô hàng được Tổ giám sát việc kiểm kê hải sản tồn kho của các địa 

phương (theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh) 

thực hiện giám sát việc kiểm kê, phân loại và xác nhận vào ngày 06/01/2017. 

Lô hàng được UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng và ông 

Lương tiến hành tiêu hủy vào ngày 11/5/2017 (theo đơn đề nghị tiêu hủy ngày 

13/4/2017 của ông Lương). 

- Nguồn gốc, thời gian thu mua, tạm trữ đối với lô hàng  

Theo tường trình của ông Lương; báo cáo của thôn Phúc Hải, UBND xã 

Cẩm Nhượng, UBND huyện Cẩm Xuyên và các tổ chức, cá nhân liên quan tại 

các buổi làm việc với Đoàn xác minh, cụ thể: 

(1) Theo tường trình của ông Lương 

Cơ sở kinh doanh hải sản của ông bà hoạt động từ năm 2005 đến nay 

(trong đó có mặt hàng sứa).  



3 

 

 

Lô hàng 37.425kg sứa được cơ sở ông thu mua của Hợp tác xã Dịch vụ 

Chế biến thủy hải sản Tuyết Anh, địa chỉ tại thôn Trung Nghĩa, thị trấn Thạch 

Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tỉnh, do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. 

Thời gian thu mua từ ngày 10/3/2016 đến ngày 18/4/2016; việc mua bán hàng 

hải sản có hóa đơn bán lẻ do Hợp tác xã Dịch vụ Chế biến thủy hải sản Tuyết 

Anh cung cấp. 

Ngày 06/01/2017, Tổ giám sát việc kiểm kê hải sản tồn kho của các địa 

phương (theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh) 

tiến hành kiểm kê và lập Biên bản giám sát việc kiểm kê lưu kho, xác nhận có 

37.425kg sứa. 

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, sứa để lâu ngày không tiêu thụ 

được (từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2017) đã có màu vàng, mùi hôi, không đảm 

bảo an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy. Ngày 11/5/2017, cơ sở của ông 

Lương đã phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng tiến 

hành tiêu hủy.  

 (2) Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Liên, Bí thư thôn Phúc Hải và 

ông Võ Quang Hoa, thôn trưởng thôn Phúc Hải 

Từ trước tới nay, trên địa bàn xã Cẩm Nhượng không có cơ sở nào có 

hoạt động thu mua và chế biến sứa trên địa bàn; trước thời điểm xảy ra sự cố 

môi trường biển, cơ sở ông Lương không kinh doanh sứa. Quá trình kiểm tra 

hàng hải sản trên địa bàn thôn để đền bù do sự cố môi trường biển; cơ sở ông 

Lương chỉ có các loại hải sản tôm, cá, bột tôm, v.v., không có sứa. 

Lô hàng sứa đã tiêu hủy của ông Lương đưa về trên địa bàn thôn Phúc Hải 

khi nào thì thôn không biết; chỉ biết khi tiêu hủy có xác nhận của UBND xã. 

Thôn Phúc Hải có tổ chức 02 cuộc họp dân để lấy ý kiến xác nhận về 

nguồn gốc, điều kiện bồi thường hỗ trợ đối với lô hàng của ông Lương. Kết quả 

tại 02 cuộc họp Nhân dân không đồng ý. 

(3) Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Nhượng và UBND huyện  

Cẩm Xuyên 

Qua công tác kiểm tra, giám sát kiểm kê, xác định khối lượng hải sản tồn 

đọng của các cơ sở kinh doanh hải sản trên địa bàn xã vào ngày 12/10/2016  

(trong đó có cơ sở ông Lương) thì cơ sở ông Lương không có sứa tồn kho, chỉ có 

các loại sản phẩm như: mực một nắng, cá thu trồi, mực ống, tôm nõn và tôm sú. 

Ngày 13/12/2016, cơ sở ông Lương thực hiện kê khai và nộp cho UBND 

xã bảng kê khai (theo mẫu ban hành kèm theo Văn số 9723/BNN-TCTS ngày 

16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Theo bảng kê khai thì 

cơ sở ông Lương chỉ có 11 loại thủy sản như (mực một nắng, cá thu trồi, mực 

ống, tôm nõn, tôm sú, bột tôm, v.v.) không có sứa.  

Ngày 20/12/2017, cơ sở ông Lương tiếp tục kê khai, cụ thể: tại bảng kê 

khai hải sản tồn kho (theo Văn số 9723/BNN-TCTS ngày 16/11/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 20/12/2017 có: cá thu trồi 300kg, cá 
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chỉ vàng khô 660kg, cá mờm 352kg, mực một nắng 120kg, mực khô nhỏ 65kg, 

tôm nõn khô 525kg, mực khô to 264kg, bột tôm khô 3.900kg và 37.425kg sứa. 

Theo giải trình của ông Lương, khối lượng hàng hải sản phát sinh 

(37.425kg sứa) được mua tại Hợp tác xã dịch Chế biến thủy hải sản Tuyết Anh - 

huyện Lộc Hà (do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc) vào ngày 20/02/2016. 

Dựa vào các bản kê khai, biên bản kiểm kê hàng hải sản lưu kho của các 

sở, ngành, UBND huyện, UBND xã, công dân và giải trình của chủ cơ sở, 

UBND xã và UBND huyện nhận thấy có sự mâu thuẫn trong những lần kê khai, 

cụ thể: ông Lương kê khai thu mua của bà Nguyễn Thị Tuyết, trú tại thôn Trung 

Nghĩa, thị trấn Thạch Bằng, huyện Lộc Hà vào ngày 20/02/2016 với khối lượng 

37.425kg sứa mặn. Tuy nhiên, theo hồ sơ, ngày 05/3/2016 cơ sở ông Lương bán 

cho bà Lê Thị Phượng, địa chỉ tại thị trấn Thiên Cầm 14.000kg và ngày 

13/3/2016, bán cho cơ sở ông Nguyễn Văn Cẩn 17.064kg. Nhưng khi kê khai 

(tại bản kê khai của ông Lương ngày 20/12/2017) đề nghị hỗ trợ vẫn giữ nguyên 

khối lượng 37.425kg sứa mặn, không giảm khối lượng là bất hợp lý. 

(4) Theo báo cáo giải trình của các thành viên Tổ phụ trách nhóm kho 

đông, tiền điện, tiền thuế thuộc Hội đồng kê khai đền bù thiệt hại sự cố môi 

trường biển xã Cẩm Nhượng 

Thực ý kiến chỉ đạo của UBND xã về triển khai Văn bản số 1826/TTg-

NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hải sản tồn đọng 

và các đối tượng tồn đọng khác. Tổ phụ trách nhóm kho đông đã tổ chức 03 

cuộc họp để quán triệt, triển khai hướng dẫn cho các chủ cơ sở có hải sản tồn 

kho. Quá trình thụ lý hồ sơ của các cơ sở có hải sản tồn kho hầu hết không có cơ 

sở nào có hóa đơn, chứng từ mua bán sản phẩm, mà chỉ cung cấp cho Tổ bản kê 

khai thu mua hàng hóa, danh mục sản phẩm và cam kết của người bán hàng 

(trong đó có cơ sở ông Lương). 

Ngày 12/10/2016, Tổ phụ trách nhóm kho đông tiến hành kiểm kê, xác 

định lượng hải sản tồn đọng tại 16 cơ sở trên địa bàn xã (trong đó có cơ sở ông 

Lương). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở ông Lương chỉ có 05 loại sản phẩm (mực 

một nắng, cá thu trồi, mực ống, tôm nõn khô và tôm sú) với tổng khối lượng hải 

sản tồn kho là 620kg, không có sản phẩm sứa. Tổ đã lập Biên bản và có xác 

nhận của ông Lương và ông Võ Quang Hoa - thôn trưởng thôn Phúc Hải. 

Như vậy, căn cứ vào các tường trình của ông Lương; báo cáo của các tổ 

chức, cá nhân liên quan cho thấy: Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ, bằng 

chứng hợp lệ xác thực chứng minh được thu mua, chế biến trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển không tiêu thụ được; nguồn gốc, 

thời gian thu mua, tạm trữ đối với lô hàng không rõ ràng, thiếu chính xác, 

không đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 1 mục II Văn bản hướng dẫn liên 

ngành số 680/LN-NN&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày 27/12/2017 của ai? về 

bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh. 

- Việc thực hiện quy trình kê khai, xác nhận hàng hải sản tồn đọng  
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+ Việc kê khai của công dân: căn cứ vào các bản kê khai hàng hải sản 

tồn kho, hồ sơ, tài liệu và tường trình của ông Lương tại các buổi làm việc với 

Đoàn xác minh, cho thấy ông Lương đã thực hiện: 

Kê khai lần đầu vào ngày 13/12/2016, với tổng khối lượng hải sản lưu kho 

được thu mua trước ngày 30/8/2016, gồm có 11 loại thủy sản, bao gồm: mực 

một nắng, cá thu trồi, mực ống, tôm nõn, tôm sú, bột tôm, cá mờm, mực khô loại 

1, mực khô loại 3, cá chỉ vàng, cá cơm (không có sứa). 

Kê khai lần thứ hai vào ngày 20/12/2017, với tổng khối lượng hải sản lưu 

kho, bao gồm: cá thu trồi 300kg, cá chỉ vàng khô 660kg, cá mờm 352kg, mực 

một nắng 120kg, mực khô nhỏ 65kg, tôm nõn khô: 525kg, mực khô to 264kg, 

bột tôm khô: 3.900kg và phát sinh thêm 37.425kg sứa. 

Ngày 23/01/2018, ông Lương có Bản giải trình về khối lượng hải sản và 

khối lượng hàng hải sản phát sinh, cụ thể: lô hàng 37.425kg sứa (kê khai vào 

ngày 20/12/2017) được thu mua của bà Nguyễn Thị Tuyết - Lộc Hà vào ngày 

20/02/2016 với giá 52.000 đồng/kg với số tiền là 1,946 tỷ đồng. 

+ Việc xác nhận hàng hải sản tồn đọng của Tổ giám sát việc kiểm kê 

hải sản tồn kho của các địa phương  

Ngày 06/01/2017, Tổ giám sát việc kiểm kê hải sản tồn kho của các địa 

phương (thành lập theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của 

UBND tỉnh) phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng 

tiến hành giám sát tại cơ sở của ông Lương và xác nhận số lượng kê khai là 

37.425kg sứa được đóng trong các thùng gỗ và đã ngã màu vàng, chảy nước. 

Ngày 15/01/2017, Đoàn kiểm kê thủy hải sản sản tồn kho (đại diện Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND huyện 

Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng tiến hành kiểm kê hàng thủy sản lưu kho 

tại cơ sở của ông Lương và xác nhận các loại hải sản: cá thu trồi 300kg, cá chỉ 

vàng khô 660kg, cá mờm 352kg, mực một nắng 120kg, mực khô nhỏ 65kg, tôm 

nõn khô 525kg, mực khô to 264kg, bột tôm khô 3.900kg; riêng sứa, Đoàn kiểm 

kê không kiểm kê, xác nhận). 

+ Việc tổ chức họp cộng đồng dân cư để xác nhận nguồn gốc lô hàng 

sứa của ông Lương 

 (1) Đối với thôn Phúc Hải 

Ngày 01/02/2018, thôn Phúc Hải tổ chức 02 cuộc họp cộng đồng dân cư 

để xác nhận về nguồn gốc, số lượng hải sản tồn đọng được thu mua và chế biến 

trên địa bàn xã trong thời gian xảy ra sự cố môi trường, không tiêu thụ được đối 

với cơ sở của ông Lương, kết quả: 

Cuộc họp thứ nhất: có 104/106 người dân trên địa bàn thôn Phúc Hải 

đồng ý xác nhận khối lượng hải sản, bao gồm: cá thu trồi 300kg, cá chỉ vàng khô 

660kg, cá mờm 352kg, mực một nắng 120kg, mực khô nhỏ 65kg, mực khô to 

264kg, tôm nõn khô 525kg, bột tôm khô 3.900kg, kết quả: có 104/106 hộ biểu 

quyết đồng ý (đạt tỷ lệ 98,1%). 
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Riêng lô hàng 37.425kg sứa đã tiêu hủy vào ngày 15/5/2017, cộng đồng 

dân cư không biết nên không biểu quyết. 

Cuộc họp thứ hai: gồm có đại diện: Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn, 

cấp ủy chi bộ, thôn trưởng, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 

Đoàn Thanh niên, chỉ xác nhận khối lượng hải sản bao gồm: cá thu trồi 300kg, 

cá chỉ vàng khô 660kg, cá mờm 352kg, mực một nắng 120kg, mực khô nhỏ 

65kg, mực khô to 264kg, tôm nõn khô 525kg, bột tôm khô 3.900kg.  

Đối với lô hàng 37.425kg sứa đã tiêu hủy, đại diện cộng đồng dân cư 

không xác nhận được thu mua trên địa bàn trong thời gian xảy ra sự cố môi 

trường biển, không tiêu thụ được. 

(2) Đối với UBND xã Cẩm Nhượng 

Ủy ban nhân dân xã (Hội đồng kê khai đền bù sự cố môi trường biển) đã 

tổ chức 04 cuộc họp quán triệt Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của 

Chính phủ và gửi các Văn bản của UBND huyện đến các Bí thư chi bộ, thôn 

trưởng, ban công tác mặt trận các thôn và các đối tượng được kê khai, đền bù, 

hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển. 

Từ ngày 19/12 đến ngày 25/12/2017, UBND xã đã chỉ đạo 09/09 thôn, 

xóm họp cộng đồng dân cư để lấy ý kiến, biểu quyết cho từng đối tượng (trong 

có cơ sở của ông Lương), kết quả: Đã có 09/09 thôn Nhân dân biểu quyết 100% 

xác nhận đối tượng; tuy nhiên không biểu quyết xác nhận về số lượng, thời điểm 

thu mua sản phẩm.  

Ngày 07/02/2018, UBND xã Cẩm Nhượng tổ chức phát phiếu lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư về xác nhận đối tượng, số lượng, thời gian thu mua, địa điểm 

đối với khối lượng hàng thủy sản kê khai của 08 cơ sở kinh doanh hải sản (trong 

đó có cơ sở của ông Lương).  

Kết quả kiểm phiếu của cơ sở ông Lương: 

Có 183 phiếu/220 phiếu (tỷ lệ 83,2%) đồng ý xác nhận về đối tượng, số 

lượng, thời gian thu mua, địa điểm thu mua đối với khối lượng hàng thủy sản 

như: cá thu trồi, cá chỉ vàng khô, cá mờm, mực một nắng, mực khô nhỏ, mực 

khô to, tôm nõn khô.  

Riêng khối lượng sứa của ông Lương chỉ có 08 phiếu/220 phiếu nhất trí; 

đạt tỷ lệ 3,64%, còn lại không đồng ý. 

Ngày 09/02/2018, Hội đồng thẩm định kê khai đền bù thiệt hại sự cố môi 

trường biển UBND xã tổ chức họp thẩm tra, xác minh tính xác thực của hồ sơ kê 

khai hỗ trợ sự cố môi trường biển của các chủ cơ sở tạm trữ hải sản tồn kho 

trước ngày 30/8/2016 theo Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ của 32 cơ sở (trong đó có cơ sở ông Lương), kết quả: Hội đồng 

đề nghị không thẩm định, lô hàng của ông Lương, vì: đại đa số Nhân dân trên 

địa bàn thôn không biểu quyết; nguồn gốc lô hàng không được thu mua trên địa 

bàn xã; các giải trình về nguồn gốc thu mua không mang tính xác thực. 
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(3) Đối với UBND huyện Cẩm Xuyên 

Thực hiện Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Văn bản số 21/CV-UBND 

ngày 04/01/2018 và Văn bản số 151/UBND-KT&HT ngày 22/01/2018 về hướng 

dẫn, đôn đốc kết thúc việc kê khai, hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng hàng hải 

sản tồn kho trong sự cố môi trường biển tại các kho đông, tủ đông. UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Nhượng kiểm tra, xác minh khối lượng hải sản 

trong toàn xã; trong đó có cơ sở của ông Võ Quang Lương.  

Đối với 37.425kg sứa đã tiêu hủy của ông Lương, UBND xã Cẩm 

Nhượng không xây dựng hồ sơ trình Hội đồng thẩm định UBND huyện phê 

duyệt (do lô hàng không đủ các điều kiện để được đền bù, không có hóa đơn, 

bằng chứng, chứng từ xác thực để chứng minh nguồn gốc được thu mua trong 

thời gian xảy ra sự cố môi trường biển, không tiêu thụ được; hồ sơ kê khai có 

nhiều mâu thuẫn, không hợp lý; cộng đồng dân cư không xác nhận lô hàng được 

thu mua, chế biến trên địa bàn xã trong thời gian xảy sự cố môi trường biển). 

Như vậy, việc tổ chức họp và phát phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư để 

xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại, nguồn gốc, thời gian thu mua tạm trữ đối 

với lô hàng sứa đã tiêu hủy của ông Lương là đúng theo quy định tại điểm a 

điểm c mục 1 Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ, khoản 3 mục II phần D Điều 1 Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 

của Thủ tướng Chính phủ và điểm a điểm b mục 2.3 phần II Kế hoạch số 

262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh.  

3. Kết quả phê duyệt đền bù hải sản tồn kho theo Văn bản số 

1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

3.1. Cơ sở ông Lương kê khai và đề nghị hỗ trợ 

Tổng khối lượng hải sản tạm trữ các loại là 43.611kg, trong đó: cá thu trồi 

300kg, cá chỉ vàng khô 660kg, cá mờm 352kg, mực một nắng 120kg, mực khô 

nhỏ 65kg, mực khô to 264kg, tôm nõn khô 525kg, bột tôm khô 3.900kg và 

37.425kg sứa. 

3.2. Kết quả phê duyệt, hỗ trợ bồi thường 

- Tổng số các loại hải sản đã hỗ trợ, bồi thường: khối lượng các loại hải 

sản được UBND huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ, bồi thường là 2.286kg, bao gồm (cá 

thu trồi, cá chỉ vàng khô, cá mờm, mực một nắng, mực khô, tôm nõn khô) với số 

tổng tiền 263.049.700 đồng. 

- Các loại hải sản không được hỗ trợ, bồi thường gồm: 

Khối lượng 3.900kg bột tôm xay không được hỗ trợ, bồi thường do bột 

tôm xay không có trong Danh mục quy định hỗ trợ thiệt hại tại Văn bản số 

1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Khối lượng 37.425kg sứa đã tiêu hủy không được hỗ trợ, bồi thường do lô 

hàng không đủ điều kiện để UBND xã Cẩm Nhượng xây dựng hồ sơ trình Hội 

đồng thẩm định UBND huyện phê duyệt. 
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- Liên quan đến việc tiêu hủy lô hàng 37.425kg sứa muối mặn và 3.900kg 

bột tôm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: UBND huyện Cẩm Xuyên 

đã hỗ trợ kinh phí tiêu hủy cho cơ sở ông Lương 09 triệu đồng. 

IV. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 14/7/2021, Đoàn xác minh đã tổ chức đối thoại với công dân khiếu 

nại và tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại buổi đối thoại các thành phần dự họp 

thống nhất với báo cáo kết quả xác minh của Đoàn xác minh, cụ thể: 

- Lô hàng 37.425kg sứa của ông Lương được UBND xã Cẩm Nhượng, 

UBND huyện Cẩm Xuyên và cơ sở ông Lương tổ chức tiêu hủy vào ngày 

11/5/2017 là đúng (việc tiêu hủy xuất phát từ đề xuất của chủ cơ sở). Mặc dù lô 

hàng đã được Tổ giám sát kiểm kê hải sản tồn kho của tỉnh tiến hành kiểm kê, 

phân loại và xác nhận vào ngày 06/01/2017 là có. Nhưng lô hàng không có hóa 

đơn, chứng từ, bằng chứng hợp lệ để chứng minh nguồn gốc được thu mua trong 

thời gian xảy ra sự cố môi trường biển trên địa bàn; hồ sơ kê khai hàng hải sản 

tồn kho; bản giải trình về nguồn gốc, khối lượng, thời gian thu mua của ông 

Lương và bà Tuyết (người cung cấp lô hàng cho ông Lương) có nhiều mâu 

thuẫn .v.v.. Do vậy, việc UBND xã Cẩm Nhượng chỉ đạo tổ chức họp cộng đồng 

dân cư và phát phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư để xác nhận đối tượng, thời 

gian thu mua tạm trữ đối với lô hàng là đúng quy định. 

- Cộng đồng dân cư không xác nhận về đối tượng, nguồn gốc, thời gian, địa 

điểm thu mua lô hàng trong thời gian xảy sự cố môi trường biển, không tiêu thụ 

được và không biểu quyết đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, bồi thường 

(chỉ có 08 phiếu/220 phiếu nhất trí; đạt tỷ lệ 3,64%, còn lại không đồng ý). 

- Lô hàng 37.425kg sứa đã tiêu hủy của cơ sở ông Võ Quang Lương 

không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Văn bản số 1826/TTg-NN 

ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Riêng ông Võ Quang Lương và bà Trần Thị Thu Thanh - Người được ông 

Lương ủy quyền làm việc với Đoàn xác minh vẫn không đồng tình với ý kiến 

của các thành phần tham gia đối thoại và vẫn bảo lưu ý kiến của mình và khẳng 

định: Lô hàng sứa có thật trong kho bãi; có hóa đơn mua hàng (hóa đơn bán lẻ) 

với Hợp tác xã dịch vụ Chế biến thủy hải sản Tuyết Anh - Lộc Hà; có xác nhận 

của Tổ giám sát việc kiểm kê hải sản tồn kho của các địa phương (theo Quyết 

định số 3657/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh) vào ngày 

06/01/2017; ngày 11/5/2017 UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng 

và cơ sở ông Lương đã tổ chức tiêu hủy (việc tiêu hủy có hình ảnh và Video). 

Do vậy, việc UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 6276/QĐ-

UBND ngày 16/12/2020 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) không thừa nhận 

nội dung khiếu nại; không bổ sung phê duyệt bồi thường lô hàng 37.425kg sứa 

đã tiêu hủy là sai quy định. 

Đề nghị Đoàn xác minh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cẩm 

Xuyên xem xét bồi thường 100% giá trị lô hàng sứa đã tiêu hủy theo đúng quy 

định tại Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
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V. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, kết quả xác minh nêu trên, có cơ sở kết luận việc 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 6276/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2020 về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Quang Lương, thôn 

Phúc Hải, Cẩm Nhượng (lần đầu) liên quan đến lô hàng “sứa” đã tiêu hủy nhưng 

không được bồi thường là đúng, vì:  

1. Lô hàng không đáp ứng các điều kiện để được hỗ trợ theo quy định tại 

tiểu mục 3 điểm a và điểm c mục 1 Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017; 

điểm b khoản 3 mục II phần D Điều 1 Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 

06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; điểm a điểm b mục 2.3 phần II Kế hoạch 

số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh; điểm b khoản 1 mục I 

Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01/9/2017 của Văn phòng Chính phủ và mục 

1.4 khoản 1 Mục III Văn bản hướng dẫn liên ngành số 680/LN-NN&PTNT-TC-

CT-VHTT&DL ngày 27/12/2017 về bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi 

trường biển trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Lô hàng không có hóa đơn, chứng từ, bằng chứng hợp lệ xác thực chứng 

minh được thu mua, chế biến trên địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra sự cố môi 

trường biển không tiêu thụ được. 

- Nguồn gốc, thời gian thu mua, tạm trữ đối với lô hàng không rõ ràng; hồ 

sơ kê khai khối lượng hàng hải sản tồn kho; bản giải trình về nguồn gốc, thời 

gian thu mua, khối lượng thu mua của ông Lương và bà Tuyết (người cung cấp 

lô hàng cho ông Lương) và tường trình của ông Lương có nhiều mâu thuẫn, bất 

hợp lý; không đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 3 mục II 

Văn bản hướng dẫn liên ngành số 680/LN-NN&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày 

27/12/2017 về bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa  

bàn tỉnh. 

- Cộng đồng dân cư không xác nhận về đối tượng, nguồn gốc, thời gian, 

địa điểm thu mua lô hàng trong thời gian xảy sự cố môi trường biển, không tiêu 

thụ được và không biểu quyết đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, bồi 

thường (chỉ có 08 phiếu/220 phiếu nhất trí, đạt tỷ lệ 3,64%; còn lại không đồng ý). 

- Đối tượng, số lượng thiệt hại đối với lô hàng sứa đã tiêu hủy của ông 

Lương không đủ điều kiện được thôn/xóm, UBND xã Cẩm Nhượng xác nhận và 

lập hồ sơ để đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên thẩm định, phê duyệt theo quy 

định tại điểm a điểm b khoản 3 mục II phần D Điều 1 Quyết định số 12/QĐ-TTg 

ngày của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Việc ông Lương đề nghị bồi thường 100% giá trị lô hàng sứa đã tiêu 

hủy theo quy định tại điểm a mục 1 Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 

của Thủ tướng Chính phủ là không có căn cứ để xem xét thực hiện do lô hàng 

không đáp ứng các điều kiện quy định (nêu tại mục 1). 

Từ kết quả kiểm tra, xác minh và các căn cứ, kết luận nêu trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

6276/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên về 

việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Võ Quang Lương, trú tại thôn Phúc 

Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.  

Điều 2. Giao UBND huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể 

tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giải thích cho ông Võ Quang Lương chấp hành 

đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành các quy định 

về chính sách hỗ trợ, bồi thường do sự cố môi trường biển và Quyết định giải 

quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên. 

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

nếu ông Võ Quang Lương không đồng ý với giải quyết khiếu nại này thì có 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, ông Võ Quang 

Lương 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; 
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Công Thương; 
- Trụ sở Tiếp công dân (TW Đảng và Nhà nước); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBKT, Ban Nội chính -Tỉnh ủy; 
- Chánh, các Phó CVP; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
- Lưu: VT, NC, TCD2, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Đặng  Ngọc  Sơn  
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