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Về việc kiểm tra, trả lời nội dung kiến nghị của công dân   

  

Kính gửi:  

- UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Phòng Thanh tra thành phố Hà Tĩnh 
 

 

Ngày 22/01/2021 UBND phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh nhận được 

công văn số 162/UBND-TTr ngày 22/01/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh  giao 

trả lời kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Tịnh, tổ dân phố 2, phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh về việc UBND phường Đại Nài không xem xét lập hồ sơ đền 

bù sự cố môi trường biển cho gia đình ông là không công bằng vì tại phường Đại 

Nài có một số đối tượng không đánh bắt thường xuyên và không phải là thu nhập 

chính như ông nhưng lại được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đó là: 

trường hợp ông Nguyễn Hữu Sáu, ông Nguyễn Chánh Huyền, ông Lê Minh Châu. 

Nay Ủy ban nhân dân phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh xin được báo cáo cụ thể 

như sau: 

Sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển 

tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND phường Đại Nài đã tiến hành thành lập Ban chỉ 

đạo, Tổ rà soát, Hội đồng đánh giá thiệt hại và đã thực hiện việc kê khai, xác định 

số lượng, đối tượng thiệt hại, thực hiện công khai họp dân lấy ý kiến, lập danh sách 

các hộ đề nghị giải quyết đền bù do sự cố môi trường biển tại các đơn vị Tổ dân 

phố.  

- Đối với trường hợp ông Nguyễn Hữu Sáu, tổ dân phố 2: Tại biên bản họp 

tổ rà soát cấp thôn ngày 23/8/2016 và ngày 24/02/2017 tổ rà soát, đánh giá thiệt hại 

sự cố môi trường biển tổ dân phố 2, phường Đại Nài đã họp rà soát và lập danh 

sách các đối tượng 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. Đơn vị Tổ dân phố 2, 

phường Đại Nài gồm có 6 đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi 

trường biển, trong đó có ông Nguyễn Hữu Sáu (gồm 01 thuyền gỗ không gắn máy 

và 01 lao động đánh bắt). Sau khi rà soát, xác định, tổ rà soát tổ dân phố 2 có biên 

bản ngày 28/02/2017 Biên bản họp dân để lấy ý kiến của nhân dân về việc thống 

nhất đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, ông Nguyễn 



2 

 

Hữu Sáu được nhân dân tổ dân phố 2 thống nhất đề nghị lập danh sách. Ngày 

01/3/2017 tổ dân phố 2 thực hiện việc niêm yết công khai danh sách các đối tượng 

đánh bắt thủy sản bị thiệt hại, quá trình niêm yết  không có ai thắc mắc hay có kiến 

nghị gì nên tổ tiến hành cho người dân kê khai và đề nghị Hội đồng đánh giá thiệt 

hại môi trường biển của phường thực hiện quy trình giải quyết đền bù thiệt hại do 

sự cố môi trường biển cho ông Nguyễn Hữu Sáu theo quy định. 

- Đối với trường hợp ông Lê Minh Châu, tổ dân phố 1: Tại biên bản họp tổ 

rà soát cấp thôn ngày 24/8/2016 tổ rà soát, đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển 

tổ dân phố 1 (nay là tổ 2), phường Đại Nài đã họp rà soát và lập danh sách các đối 

tượng 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. Đơn vị Tổ dân phố 1, phường Đại Nài 

gồm có 14 đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại sự cố môi trường biển,  trong đó 

có ông Lê Minh Châu (gồm 01 thuyền gỗ không gắn máy và 01 lao động đánh 

bắt). Sau khi rà soát, xác định, tổ rà soát tổ dân phố 1 có biên bản ngày 16/6/2017  

Biên bản họp dân để lấy ý kiến của nhân dân về việc thống nhất đối tượng đánh bắt 

thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, ông Lê Minh Châu được nhân dân 

tổ dân phố 1 nhất trí đề nghị lập danh sách và sau đó tổ tiến hành cho người dân kê 

khai. Ngày 17/6/2017 tổ dân phố 1 thực hiện việc niêm yết công khai danh sách 

các đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại, quá trình niêm yết  không có ai thắc 

mắc hay có kiến nghị gì nên Tổ đề nghị Hội đồng đánh giá thiệt hại môi trường 

biển của phường thực hiện quy trình giải quyết đền bù thiệt hại do sự cố môi 

trường biển cho ông Lê Minh Châu theo quy định.     

- Đối với trường hợp ông Nguyễn Chánh Huyền, tổ dân phố 3: Tại biên bản 

họp tổ rà soát cấp thôn ngày 22/8/2016 và ngày 20/02/2017 tổ rà soát, đánh giá 

thiệt hại sự cố môi trường biển tổ dân phố 3, phường Đại Nài đã họp rà soát và lập 

danh sách các đối tượng 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. Đơn vị Tổ dân phố 3, 

phường Đại Nài có 01  đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại sự cố môi trường 

biển,  đó là ông Nguyễn Chánh Huyền (gồm 01 thuyền gỗ không gắn máy và 01 

lao động đánh bắt). Sau khi rà soát, xác định, tổ rà soát tổ dân phố 3 có biên bản 

ngày 25/02/2017  Biên bản họp dân để lấy ý kiến của nhân dân về việc thống nhất 

đối tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, ông Nguyễn 

Chánh Huyền được nhân dân tổ dân phố 3 nhất trí đề nghị lập danh sách. Ngày 

26/02/2017 tổ dân phố 3 thực hiện việc niêm yết công khai danh sách các đối 

tượng đánh bắt thủy sản bị thiệt hại, quá trình niêm yết  không có ai thắc mắc hay 

có kiến nghị gì nên tổ tiến hành cho người dân kê khai và đề nghị Hội đồng đánh 
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giá thiệt hại môi trường biển của phường thực hiện quy trình giải quyết đền bù 

thiệt hại do sự cố môi trường biển cho ông Nguyễn Chánh Huyền theo quy định.     

Như vậy đối với 03 trường hợp đó là: ông Nguyễn Hữu Sáu, ông Lê Minh 

Châu và ông Nguyễn Chánh Huyền, theo nội dung mà ông Nguyễn Văn Tịnh kiến 

nghị, là 03 đối tượng ngay từ đầu đã được tổ rà soát cấp thôn rà soát, xác định, lập 

danh sách là những đối tượng lao động trực tiếp tham gia đánh bắt, khai thác thủy 

sản trên sông Rào Cái thuộc địa phận phường Đại Nài và bị thiệt hại do sự cố môi 

trường biển. Tổ rà soát cấp thôn đã lấy ý kiến nhân dân và được nhân dân trong tổ 

thống nhất biểu quyết, quá trình thực hiện ông Nguyễn Văn Tịnh và nhân dân 

không ai có ý kiến phản ánh hay kiến nghị gì nên  Hội đồng đánh giá thiệt hại môi 

trường biển của phường thực hiện quy trình giải quyết đền bù thiệt hại do sự cố 

môi trường biển cho 03 đối tượng trên theo quy định tại văn bản số 7433/BNN-

TCTS của Bộ NN và PTNT về việc hướng dẫn bổ sung kê khai, xác định thiệt hại 

do sự cố môi trường biển.  

Trên đây là báo cáo việc giải quyết đền bù sự cố môi trường biển của UBND 

phường Đại Nài đối với 03 trường hợp: ông Nguyễn Hữu Sáu - tổ dân phố 2; ông 

Lê Minh Châu - tổ dân phố 1 và ông Nguyễn Chánh Huyền - tổ dân phố 3 theo nội 

dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tịnh - tổ dân phố 2, phường Đại Nài, UBND 

phường xin báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để xem 

xét ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Phòng Thanh tra 

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

-  MTTQ, Đoàn thể cấp phường; 

- Lưu VP UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Vũ 
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