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  C N  H A    H   CHỦ N H A      NA  

 ộc lập -  ự do - Hạnh phúc 

 
              5 t     6  ăm 2020 

 

 QUYẾ   ỊNH 

 ề việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn  ăn  ịnh,                                        

ở tổ dân phố 2, phường  ại Nài, thành phố Hà Tĩnh  

                                                    (Lần đầu) 
 

 

 

CHỦ  ỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN  H  N  
  

Că  cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  địa p ươ        19/6/2015; 

Că  cứ Luật k  ếu     số 02/2011/QH13      11 t     11  ăm 2011; 

Că  cứ    ị đị   số 75/2012/  -CP      03 t     10  ăm 2012 của 

C í   p ủ qu  đị   c   t ết một số đ ều của Luật k  ếu    ; 

Că  cứ T ô   tư số 07/2013/TT-TTCP      31 t     10  ăm 2013 của 

T a   tra C í   p ủ qu  đị   qu  trì     ả  qu ết k  ếu     hành chính; 

Xét đơ  k  ếu     của ô     u ễ  Vă  Tị  .  ịa c ỉ: Tổ dâ  p ố 2  p ườ   

         t     p ố H  Tĩ  , 

 . Nội dung khiếu nại: 
 Ông Nguyễn Văn Tịnh khiếu nại với nội dung: ông là lao động chính trong 

gia đình có thuyền lắp máy và khai thác thủy sản trên sông rào Cái, do sự cố môi 

trường biển nên ông ngừng hoạt động để đi làm nghề khác nhưng UBND phường 

Đại Nài không chỉ đạo tổ dân phố 2 thực hiện bồi thường thiệt hại cho ông là trái 

với quy định của Nhà nước. 

  . Kết quả kiểm tra, xác minh nội: 

 1.  ề nhân thân người khiếu nại: 

 Ông Nguyễn Văn Tịnh sinh năm 1965, quê quán phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ở hiện nay tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Vợ ông là bà Nguyễn Thị Văn, sinh năm 1968, hiện đang là 

phó bí thư chi bộ 2, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 2, phường Đại  Nài; 

Con trai thứ nhất là Nguyễn Văn Phòng, sinh năm 1991 hiện đang đi Du học và lao 

động tại Nhật Bản; Con trai thứ hai là Nguyễn Văn Tráng, sinh năm 1993 hiện 

đang công tác tại Bệnh viện huyết học TW thành phố Hà Nội.  

 2. Quy trình thực hiện kê khai, đền bù sự cố môi trường biển: 

Thực hiện văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi 

trường biển; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do 

sự cố môi trường biển. Phường Đại Nài ban hành quyết định số 17/QĐ-Đ.U ngày 

22/8/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc kê khai, xác định thiệt hại 

do sự cố môi trường biển; quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 về việc 

thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển; quyết định số 

64/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 về việc thành lập tổ xác nhận đối tượng, số lượng   
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thiệt hại do sự cố môi trường biển; quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 

về việc thành lập tổ khảo sát, thống kê các hộ bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 

năm 2016. 

Các Tổ đã rà soát, thống kê đối tượng, phân loại và lập danh sách các đối 

thượng bị thiệt hại theo nhóm. Tổ dân phố 2 phường Đại Nài chốt hồ sơ kê khai 

đánh bắt đợt I của các hộ dân tham gia đánh bắt, khai thác thủy sản trên sông Rào 

Cái thuộc địa phận phường Đại Nài gồm 6 hộ gia đình là đối tượng đánh bắt 

(nhưng không có tên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tịnh). 

Mặt khác trong quá trình tổ rà soát triển khai thực hiện việc rà soát và tổ chức 

các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân, bà Nguyễn Thị Văn (vợ ông Tịnh) là thành 

viên Tổ rà soát  của Tổ dân phố 2 tham gia dự họp và thống nhất với danh sách và 

số lượng người tham gia đánh bắt trên sông Rào Cái do tổ xác nhận và tổ dân phố 

2 lập. 

Trên cơ sở danh sách của Tổ rà soát, Hội đồng thẩm định, đánh giá thiệt hại 

do sự cố môi trường biển phường Đại Nài đã tiến hành xét duyệt và thống nhất các 

đối tượng đánh bắt trên sông ở Tổ dân phố 2, phường Đại Nài là 06 hộ là đối tượng 

bị ảnh hưởng, nhưng không có tên ông Nguyễn Văn Tịnh. 

Tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, phê duyệt đối tượng, kinh phí bồi thường cho các đối 

tượng lao động giản đơn tại phường Đại Nài bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 

(Kèm danh sách) gồm 27 đối tượng, không có tên ông Nguyễn Văn Tịnh. 

3. Nghề nghiệp chính của ông Nguyễn  ăn  ịnh: 

Từ trước đến nay nghề nghiệp chính của ông Nguyễn Văn Tịnh là chủ tốp 

thợ và thợ xây tự do xây dựng nhà ở của các hộ gia đình. Thực tế trước đây ông 

Tịnh có 01 chiếc thuyền gỗ nhưng chỉ để sử dụng vào mùa lũ lụt, thỉnh thoảng có 

thả lưới để phục vụ nhu cầu của gia đình, không phải đánh bắt thường xuyên. Vào 

thời điểm trước khi xảy ra sự cố môi trường biển và đến thời điểm kê khai, xác 

nhận đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển thì hộ ông Nguyễn Văn Tịnh không có 

thuyền để đánh bắt. 

Xác minh sơ bộ tại các gia đình xây dựng nhà ở trên địa bàn phường Đại Nài 

từ năm 2015 đến tháng 01/2017 cho thấy: 

- Năm 2015 ông Nguyễn Văn Tịnh là chủ một tốp thợ nhận thi công công 

trình xây dựng nhà ở tư nhân cho các hộ gia đình sau: 

 + Nhận thi công xây dựng nhà ở cho ông Vũ Văn Hùng, tổ dân phố 3, 

phường Đại Nài. Thời gian từ đầu tháng 02/2015 đến tháng 09/2015. 

+ Nhận thi công xây dựng nhà ở cho ông Tạ Hoành Sơn, tổ dân phố 6, 

phường Đại Nài. Thời gian từ ngày 21/7/2015 đến tháng tháng 11/2015. 

+ Nhận thi công xây dựng nhà ở cho ông Lê Văn Vị, tổ dân phố 4, phường 

Đại Nài. Thời gian từ ngày 29/9/2015 đến ngày 26/01/2016. 

+ Nhận thi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Minh, tổ dân phố 3, 

phường Đại Nài. Thời gian từ ngày 22/10/2015 đến tháng 01/2016. 

- Năm 2016 ông Nguyễn Văn Tịnh là chủ tốp thợ nhận thi công công trình 

nhà ở Tư nhân cho các hộ gia đình sau: 

+ Nhận thi công xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Văn Dũng, tổ dân phố 2, 

phường Đại Nài. Thời gian từ ngày 23/02/2016 đến ngày 20/9/2016. 



 

+ Nhận thi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Trang Nhung, tổ dân phố 

3, phường Đại Nài, Thời gian từ ngày 13/6/2016 đến tháng 01/2017. 

III. Kết quả đối thoại: 

UBND phường Đại Nài đã trực tiếp đối thoại với  ông Nguyễn Văn Tịnh 

đồng thời thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại 

của ông. Qua kết quả kiểm tra, xác minh thì việc ông Nguyễn Văn Tịnh yêu cầu 

UBND phường Đại Nài đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển cho ông là 

không có cơ sở. Quá trình đối thoại ông Nguyễn Văn Tịnh ông không có ý kiến gì 

về kết quả xác minh của Tổ công tác về thời gian và số lượng công trình mà ông đã 

nhận thầu. Tuy nhiên ông không thống nhất với kết luận của báo cáo đã nêu và yêu 

cầu được giải quyết đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển cho ông để đảm bảo 

sự công bằng. 

IV. Kết luận 

Việc ông Nguyễn Văn Tịnh khiếu nại: Ông là lao động chính trong gia đình 

có thuyền lắp máy và khai thác thủy sản trên sông rào Cái nhưng do sự cố môi 

trường biển nên ông ngừng hoạt động để đi làm nghề khác. Tuy nhiên UBND 

phường Đại Nài không chỉ đạo tổ dân phố 2 thực hiện bồi thường thiệt hại cho ông 

là trái với quy định của Nhà nước là không có cơ sở. Vì: 

Qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy trình thực hiện việc kê khai, rà soát, xác 

định đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển năm 2016, UBND phường Đại 

Nài, các tổ dân phố có các hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển đã thực 

hiện đúng quy trình việc kê khai, rà soát, xác định đối tượng bị thiệt hại do sự cố 

môi trường biển và đã được Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại của UBND 

thành phố thẩm định, phê duyệt danh sách các hộ được bồi thường thiệt hại do sự 

cố môi trường biển. 

Nghề nghiệp chính của ông Nguyễn Văn Tịnh là thợ xây và chủ tốp thợ xây 

dựng, từ năm 2015 đến đầu năm 2017 thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển ông 

Tịnh  là thợ xây và là chủ tốp thợ đang xây dựng nhà ở cho các hộ dân trên địa bàn 

phường Đại Nài. Đối chiếu với quy định tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 

12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Tịnh không thuộc đối 

tượng khai thác hải sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.  

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND phường Đại Nài 
 

QUYẾ   ỊNH: 
 

 iều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn 

Tịnh, tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh về việc ông là lao động 

chính trong gia đình có thuyền lắp máy và khai thác thủy sản trên sông rào Cái 

nhưng do sự cố môi trường biển nên ông ngừng hoạt động để đi làm nghề khác. 

nhưng UBND phường Đại Nài không chỉ đạo tổ dân phố 2 thực hiện bồi thường 

thiệt hại cho ông. 
 



 

 iều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND phường Đại 

Nài, ông Nguyễn Văn Tịnh có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Tĩnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hành chính. 
 

 iều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 

Văn phòng UBND phường, ông Nguyễn Văn Tịnh và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3;                                                                 

- UBND thành phố (Báo cáo);  

- Chủ tịch, PCT UBND phường;                                                                                                                                               

- TT Đ.Uỷ; HĐND; UBMTTQ phường; 

- Tổ xác minh;  

- Bí thư, Tổ trưởng TDP 2;                                                  

- Lưu: VP. 

CHỦ  ỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn  uân Hương 
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