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QUYẾT ĐỊNH 

V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Ngụ - thôn Kinh Nam 

––––––––––––––––––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH UBND XÃ THẠCH HƯNG 

 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị Định số 75/2012/NĐ –CP ngày 03 tháng 10 năm 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; 

Căn cứ Thông báo số 48//TB-UBND ngày 24/4/2020 của UBND xã Thạch 

Hưng 

Xét Đơn khiếu nại và biên bản chốt nội dung khiếu nại ngày 24/4/2020 của ông 

Phan Văn Ngụ; 

Địa chỉ thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, 

 

I. Nội dung khiếu nại: 

Ông Phan Văn Ngụ là đối tượng khai thác thủy sản tàu, thuyền có động cơ 

nhưng chưa được đền bù hỗ trợ trong sự cố môi trường biển 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại: 

1. Về thân nhân người khiếu nại: 

Ông Phan Văn Ngụ, sinh ngày 15/10/1960, quê quán xã Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ở hiện nay thôn Kinh Nam, xã thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ ông là bà Trần Thị Yên, sinh năm 1968 thường trú 

tại thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh 

1. Quy trình 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 18/8/2016 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 và các văn bản hướng dẫn; Đảng Ủy xã Thạch Hưng ban hành Quyết định số 

27/QĐ/ĐU ngày 22/8/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê, xác 

định thiệt hại do sự cố môi trường biển; UBND xã Thạch Hưng đã ban hành các 

Quyết Định như: Quyết Định số 108/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 109/QĐ-

UBND ngày 22/8/2016 về việc thành lập Tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại 

do sự cố môi trường biển tại tại đơn vị thôn Kinh Nam do đồng chí thôn trưởng làm 

tổ trưởng; Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 27/8/2016 về việc thành lập Tổ công 

tác điều tra thu thập thông tin hộ gia đình bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển 

Ngày 23/8/2016, Tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại do sự cố môi trường 

biển tại thôn Kinh Nam, tổ chức họp thống kê rà soát thống nhất danh sách gồm có 

22 lao động khai thác giản đơn. Trong 22 lao động trong đó có 01 lao động kê khai 

nuôi trồng thủy sản và không có tên ông Phan Văn Ngụ. Ngày 24/8/2016, thôn Kinh 

Nam tổ chức họp nhân dân để xác định đối tượng thiệt hại do sự có môi trường biển; 

tại cuộc họp nhân dân đã thống nhất với danh sách gồm 22 lao động trên mà không 

có tên ông Phan Văn Ngụ. Ngày 28/8/2016, thôn Kinh Nam tiếp tục tổ chức cuộc 

họp thống nhất số lượng, đối tượng kê khai bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển 

cùng với sự tham gia của đại diện hội đồng đánh giá, thẩm định của xã có đồng chí 

Lê Trung Liện - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã – Trưởng ban chỉ đạo sự cố 

môi trường biển của xã, đồng chí trương Thế Bồng – trưởng công an xã- thành viên 

hội đồng thẩm định cấp xã: cuộc họp thống nhất danh sách đề nghị Hội đồng đánh 

giá của xã xem xét quyết định. 

1.Thực hiện công văn số 2684/UBND-KT ngày 15/11/2016 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc kê khai bổ sung lao động khai thác lao động thủy sản trên 

thuyền có động cơ và không có động cơ, Tổ rà soát thôn Kinh Nam lập danh sách bổ 

sung trong đó có tên ông Phan Văn Ngụ, quá trình thực hiện quy trình theo Văn bản 

6851/BNN-TCTS, ngày 12/8/2016 của Bộ NN và PTNT, Kế hoạch 262/KH-UBND, 

ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên ngày 23 tháng 02  năm 2017 

hội đồng thẩm định cấp xã không thống nhất đưa ông Ngụ vào danh sách đối tượng 

được đền bù sự cố môi trường biển; Hội đồng xác định thực hiện cấp xã thực hiện 

quy trình theo Kế Hoạch 262/KH-UBND và điểm b, khoản  2.2 Mục II, khoản 2 

Mục V văn bản 6851/BNN-TCTS. 

2. Sau khi ông Ngụ có kiến nghị gửi lên thành phố về việc ông thuộc đối tượng 

đền bù sự cố môi trường biển nhưng Hội đồng xác định thiệt hại môi trường biển xã 

Thạch Hưng không lập danh sách đề nghị bồi thường cho ông. Thực hiện các văn 



bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tổ chức họp để xin ý kiến của nhân dân về 

trường hợp này để xác định rõ. UBND xã Thạch Hưng đã nhiều lần tổ chức họp (tuy 

nhiên các cuộc họp không thành vì tỷ lệ người dân tham gia đạt thấp) 

3. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo của Ban tiếp công dân thành phố tại Văn bản 

số 2002/UBND-VP ngày 23/8/2019, yêu cầu xã Thạch Hưng tổ chức xin ý kiến của 

nhân dân thôn Kinh Nam theo quy chế dân chủ cơ sở tại Pháp Lệnh 34 về thực hiện 

Quy chế dân chủ cơ sở đối với trường hợp ông Phan Văn Ngụ. Sau khi thống nhất 

với ban chỉ đạo chỉ xin ý kiến đại diện hộ gia đình tại các tổ Liên gia số 1,2,3,4 thôn 

Kinh Nam. UBND xã đã lập danh sách thống kê đại diện 94 hộ gia đình về tổ chức 

cuộc hợp để xin ý kiến. Kết quả có 55 đại diện hộ tham gia trong đó có 26 hộ đồng ý 

chiếm 47.28%; 29 hộ không đồng ý chiếm 52.72%.  

- Tiếp tục ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố phải lấy hết ý kiến của 39 đại 

diện hộ gia đình còn lại, UBND xã đã tiếp tục tổ chức họp nhưng không thành vì 

các hộ còn lại không tham gia. UBND xã thành lập tổ xin ý kiến theo Quyết định số 

164/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND xã Thạch Hưng, Ngày 12/10/2009 Tổ 

xin ý kiến mang hòm phiếu tới tận hộ gia đình xin ý kiến bằng phiếu. Kết quả có 

39/39 hộ được lấy phiếu (trong đó có 38 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ).  

Số phiếu đồng ý đề nghị đền bù ảnh hưởng do sự cố môi trường biển đối với 

ông Phan Văn Ngụ là 24/39 phiếu đạt 61.54% 

Số phiếu không đồng ý 13/39 đạt 33.33% 

Số phiếu có ý kiến khác 01/39 đạt 2.565% 

Từ kết quả trên ngày 25/02/2020, Hội đồng xác định thiệt hại cấp xã họp để rà 

soát xác nhận đối tượng theo Kế Hoạch 262/KH-UBND điểm b khoản 2.2 mục II, 

Điều 2 mục V; văn bản số 6851/BNN-TCTS. Kết quả bỏ phiếu: 11 phiếu hợp lệ,  có 

05 phiếu trắng (trong đó có 02 phiếu đồng ý đạt 18.18%, số phiếu không đồng ý 9 

phiếu đạt 81.82%).  

III. Kết quả đối thoại 

UBND xã Thạch Hưng đã tổ chức đối thoại với ông Phan Văn Ngụ vào lúc 

14
h
30 ngày 26/6/2020 tại hội trường UBND xã, cùng tham dự buổi đối thoại này 

còn có nhà báo Kim Anh- phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, 

Đồng chí Lê Trung Liện - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó chủ 

tịch UBND xã, Tổ công tác theo Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của 

UBND xã Thạch Hưng, ông Phan Văn Ngụ - người khiếu nại. Qua kết quả kiểm tra 

xác minh, thì việc ông Phan Văn Ngụ yêu cầu UBND xã Thạch Hưng đền bù thiệt 

hại do sự cố môi trường biển đối tượng khai thác tàu thuyền có động cơ cho ông là 



không có cơ sở, quá trình đối thoại ông không nhất trí kết quả xác minh của tổ, 

Không nhất trí với quy trình niêm yết xin ý theo Văn bản số 6851 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nôn; Không nhất trí với 07 ý kiến khi niêm yết công khai tại 

thôn và ông yêu cầu được giải quyết đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển cho ông. 

IV. Kết luận 

Căn cứ văn bản 6851/BNN-TCTS, ngày 12/8/2016 của Bộ NN và PTNT, Kế 

Hoạch 262/KH-UBND, của UBND tỉnh Hà Tĩnh quá trình thực hiện kê khai đền bù 

sự cố môi trường biển cho ông Phan Văn Ngụ- thôn Kinh Nam tại 2 đợt (đợt 1 – bổ 

sung, đợt 2 –theo ý kiến chỉ đạo của ban tiếp công dân tại Văn bản 2002/ UBND-VP 

ngày 23/8/2019. UBND xã, Hội đồng xác định thiệt hại cấp xã thực hiện đúng, đầy 

đủ theo quy trình. 

-Kết quả xác minh của tổ xác minh Nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Ngụ 

được thành lập theo quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 và Báo cáo xác 

minh của Tổ công tác gửi Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng kết luận ông Phan Văn 

Ngụ không thuộc đối tượng đền bù sự cố môi trường biển. 

Từ những căn cứ và kết quả  trên- Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Không công nhận nội dung Khiếu nại của ông Phan Văn Ngụ, thôn 

Kinh Nam, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 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 xã Thạch 

Hưng,  ông Phan Văn Ngụ có quyền khiếu nại đến chủ tịch ủy ban nhân dân 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Văn phòng UBND xã Thạch Hưng, ông Phan Văn Ngụ 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( để BC) 

- Phòng thanh tra TP 

- Chủ tịch, PCT UBND xã 

- TT ĐU; HĐND; UBMTTQ xã 

- Ban thanh tra nhân dân 

- Tổ xác minh 

- Thôn Kinh Nam 

- Lưu: VT, HS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 



 


		2020-07-10T17:55:06+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hưng<xathachhung.tpht@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-07-10T17:55:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hưng<xathachhung.tpht@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




