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thiệt hại do sự cố môi trường biển 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Cẩm Xuyên, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 

Thực hiện Công văn số 3694/UBND-NL ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về hướng dẫn, trả lời đơn vị về kiến nghị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự 

cố môi trường, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, kết quả xử lý như sau: 

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 27/7/2022 UBND huyện 

Cẩm Xuyên đã phát giấy mời số 269/GM-UBND tổ chức buổi làm việc để rà soát 

nội dung, đề xuất phương án xử lý kiến nghị của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và 

kinh doanh tổng hợp Việt Hải (gọi tắt là HTX Việt Hải). Thành phần mời dự họp 

gồm: Đại diện Tài chính, Sở NN&PTNT, Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá 

trị thiệt hại do sự cố môi trường cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp tỉnh), Tổ 

công tác thẩm tra kết quả sự cố môi trường tại huyện Cẩm Xuyên (sau đây gọi tắt là 

tổ thẩm tra tại huyện Cẩm Xuyên); đại diện lãnh đạo và các phòng ngành huyện 

Cẩm Xuyên; đại diện UBND xã Cẩm Dương và đại diện HTX Việt Hải. Tuy nhiên, 

Sở Tài chính không bố trí thành phần tham dự và không nêu rõ lý do; Tổ công tác 

thẩm tra kết quả sự cố môi trường tại huyện Cẩm Xuyên (do Sở Văn hóa - Thể thao, 

du lịch phụ trách) không bố trí thành phần tham dự, có báo cáo lý do về chủ trì hội 

nghị là Tổ đã hết trách nhiệm do Quyết định thành lập tổ không còn hiệu lực. 

Vì vậy, tại cuộc họp UBND huyện Cẩm Xuyên không có ý kiến của Sở Tài 

chính và Tổ thẩm tra tại huyện Cẩm Xuyên. 

2. Kết quả rà soát hồ sơ, thủ tục bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi 

trường biển của HTX Việt Hải 

2.1. Về quy trình triển khai thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại: đã thực hiện 

đúng quy trình quy định tại Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh 

(gồm quy trình từ cấp thôn xóm đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh).  

(Có biểu rà soát quy trình thực hiện kèm theo) 

Ngoài ra, mô hình nuôi thí điểm cá mú của HTX Việt Hải là mô hình thí điểm 

thuộc đề án “Phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao tĩnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2015-2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 139/QĐ-

UBND ngày 12/01/2015 (gọi tắt là đề án 139), vì vậy trong quá trình thẩm định, phê 

duyệt giá trị thiệt hại, UBND huyện đã có các văn bản đề nghị hướng dẫn và đề xuất 

xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT (Công văn 55/UBND ngày 11/12/2016 

của UBND xã Cẩm Dương; Các công văn: 3244/UBND-NN ngày 14/12/2016; 



130/UBND-NN ngày 20/01/2017; 1038/UBND-NN ngày 01/6/2017 của UBND 

huyện). 

2.2. Về tài liệu, chứng lý sử dụng: UBND huyện đã sử dụng số tài liệu, chứng 

lý do sở NN&PTNT cung cấp kèm theo Công văn 1229/SNN-TS ngày 30/6/2017 (do 

Sở NN&PTNT là đơn vị được UBND tỉnh giao hướng dẫn, theo dõi mô hình nuôi cá 

mú cá bơn theo đề án 139), tài liệu do HTX Việt Hải cung cấp và các tài liệu, chứng lý 

khác có liên quan do tổ công tác cấp huyện thu thập được trong quá trình thẩm định. 

Trong đó, có hồ sơ chứng minh số lượng cá thả nuôi (4 đợt/94.500 con), hồ sơ chứng 

minh số lượng cá chết trên 70%. Ngoài ra, UBND huyện còn bố trí cán bộ trực tiếp 

kiểm tra hiện trường nơi HTX Việt Hải chôn lấp số cá bị chết. 

2.3. Về quá trình thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại 

- Từ tháng 8/2016 đến ngày 30/6/2017 UBND huyện thẩm định, phê duyệt giá 

trị thiệt hại cho HTX Việt Hải. Lý do: giai đoạn này mặc dù đã có quy trình họp cộng 

đồng dân cư thôn Đông Đoài và quy trình cấp xã nhưng UBND huyện chưa xem xét 

vì chưa đủ chứng lý để xác định tỷ lệ cá chết; mặt khác, mô hình nuôi cá mú của 

HTX Việt Hải đã được hỗ trợ một phần kinh phí theo đề án 139 của UBND tỉnh. 

- Ngày 30/6/2017 UBND huyện có công văn 1295/UBND-NN đề nghị Sở 

Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ cung cấp các chứng lý để thẩm định.  

- Ngày 30/6/2017, Sở NN&PTNT cung cấp cho huyện các hồ sơ có liên quan 

đến mô hình nuôi cá mú của HTX Việt Hải (gửi kèm theo văn bản 1229/SNN-TS 

ngày 30/6/2017). UBND huyện đã căn cứ các hồ sơ do sở NN&PTNT cung cấp để xác 

định số lượng cá chết và tiếp tục thực hiện quy trình thẩm định, đánh giá và phê duyệt 

giá trị thiệt hại cho cơ sở. Việc xác định tỷ lệ cá chết được xác định dựa vào các tài 

liệu: báo cáo tình hình cá chết so với số cá được nuôi trong thời điểm 6/4/2016 - 

30/8/2016; các biên bản họp cộng đồng dân cư xác nhận; có bản cam kết của người 

làm chứng. Tất cả các tài liệu thu thập được đều khẳng định tỷ lệ cá chết trên 70%. 

- UBND huyện đã thực hiện phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX Việt Hải tại 

Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 29/8/2017, giá trị thiệt hại 3.873.458.680 đồng; 

và đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh và tổ công tác cấp tỉnh tại huyện Cẩm 

Xuyên đề nghị thẩm tra, phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX Việt Hải tại Tờ  trình số 

1734/TTr-NN ngày 30/8/2017.  

- Tuy nhiên, quá trình thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại tại cấp tỉnh chưa 

thống nhất với nội dung đề xuất của huyện nên đến nay vẫn chưa phê duyệt giá trị thiệt 

hại cho HTX Việt Hải. 

- Trong quá trình thẩm định phê duyệt tại cấp tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng cấp 

tỉnh đã nhiều lần yêu cầu UBND huyện Cẩm Xuyên làm rõ các nội dung có liên quan; 

theo đó tại các báo cáo 1451/UBND-NN ngày 10/7/2018, 1578/UBND-NNPTNT ngày 

31/7/2018, 336/BC-UBND ngày 28/02/2019, UBND huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ các 

nội dung theo yêu cầu, tuy vậy, đến nay UBND huyện vẫn chưa nhận được phương án 

trả lời chính thức đối với việc phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX Việt Hải, để huyện 

làm căn cứ trả lời cho tổ chức, cá nhân được rõ. 



2.3. Quá trình xử lý kiến nghị của chủ cơ sở: 

Do chưa được UBND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại, nên từ năm 2017 đến nay 

HTX Việt Hải thường xuyên có đơn kiến nghị gửi UBND huyện, UBND tỉnh đề nghị 

chi trả số kinh phí đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 3363/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2017, giá trị thiệt hại 3.873.458.680 đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần trả lời, giải thích với ông Nguyễn Trọng 

Hải tại các buổi làm việc, đối thoại và tại các văn bản (Công văn số 314/UBND-NN 

ngày 09/2/2018 và Công văn 892/UBND-NN ngày 10/5/2019, 829/UBND-NN ngày 

30/3/2021) là: mặc dù mô hình nuôi cá mú đã được UBND huyện thẩm định, phê 

duyệt giá trị thiệt hại, tuy nhiên, theo quy định tại Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 

18/8/2016 của UBND tỉnh thì sau khi UBND huyện phê duyệt, phải có kết quả thẩm 

tra, xác nhận của Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt 

giá trị thiệt hại mới đủ điều kiện để chi trả.  

3. Kết quả lấy ý kiến các sở, ban, ngành chuyên môn và các cơ quan liên quan 

Tại cuộc họp ngày 27/7/2022 so UBND huyện tổ chức (theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản 3694/UBND-NL ngày 11/7/2022), các thành phần dự họp 

đều thống nhất, đồng tình về tình hình thiệt hại của HTX Việt Hải do sự cố môi 

trường biển và thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại cho HTX 

Việt Hải. 

(Có biên bản cuộc họp kèm theo) 

Cũng tại cuộc làm việc, UBND huyện Cẩm Xuyên và các thành phần dự họp 

yêu cầu HTX Việt Hải bổ sung một số tài liệu để củng cố hồ sơ (như: nhật ký nuôi, 

nhật ký quá trình cá chết). Tuy vậy, ngày 28/7/2022, HTX Việt Hải có văn bản giải 

trình về số hồ sơ đã cung cấp, số hồ sơ không cung cấp được do bị ướt nước, thất lạc 

trong quá trình nuôi (có đơn giải trình của HTX Việt Hải kèm theo). 

4. Khó khăn, vướng mắc 

Nội dung này đã tồn đọng kéo dài (5 năm) nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt 

để nên HTX Việt Hải thường xuyên có đơn kiến nghị, đề nghị phê duyệt, chi trả kinh 

phí. Mặt khác, do chưa được bồi thường nên cơ sở thường bị các đối tượng kích động, 

lôi kéo trong các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp thời gian qua. 

5. Kiến nghị đề xuất 

Dựa vào việc rà soát lại quy trình thủ tục, hồ sơ thiệt hại và việc lấy ý kiến các 

thành phần có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên đề nghị: 

Hiện tại, đây là trường hợp tồn đọng duy nhất được UBND huyện phê duyệt 

nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí để chi trả. UBND huyện kính 

đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt, bồi thường thiệt hại cho cơ sở (thực tế cơ sở 

đã bị thiệt hại nặng nề, hiện nay vẫn chưa có khả năng để khôi phục sản xuất).  

Trường hợp, nếu xem xét chưa đồng tình với kết quả phê duyệt của UBND 

huyện, kính đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị có liên quan soát xét và 

tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời chính thức cho huyện và chủ cơ sở, nêu rõ lý 



do để UBND huyện có căn cứ trả lời công dân, tránh trường hợp cơ sở khiếu kiện, 

khiếu nại kéo dài, vượt cấp trong thời gian tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát hồ sơ, thủ tục về quy trình thẩm định, đánh 

giá thiệt hại do sự cố môi trường biển đối với HTX Việt Hải và đề xuất phương án xử 

lý. Kính đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: Tài chính, NN&PTNT, VH-TTDL; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH; 

- UBND xã Cẩm Dương; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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