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I
Các văn bản cần có theo văn bản số 

6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016

1
Kê khai của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản theo 

mẩu I.2
x

Có đầy đủ chử ký của chủ, ký xác nhận của thôn trưởng thôn Đông Đoài, của Chủ 

tịch UBND xã Cẩm Dương.

1,1
Hồ sơ chứng minh có nuôi với tổng lượng cá 

thả nuôi 4 đợt là 94.500 con
x

Có 4 biên bản thả giống cá mú, 4 biên ban trên khớp thời gian với bản khai của cơ 

sở và do đại diên phòng NN huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Dương tham gia 

và ký xác nhận; 1 Biên bản lập ngày 03/5/2015 kèm theo giấy chừng nhận kiểm 

dịch thủy sản, SPTS vẩn chuyển trong nước số 35; 1 Biên bản lập ngày 22/7/2015 

kèm theo Biên bản kiểm tra lấy mẩu xét nghiệm số 44/BB-KTLM; 1 Biên bản lập 

ngày 25/7/2015 kèm theo Biên bản kiểm tra lấy mẩu xét nghiệm số 47/BB-KTLM;, 

1 Biên bản lập ngày 02/10/2015 kèm theo giấy chừng nhận kiểm dịch thủy sản, 

SPTS vẩn chuyển trong nước số 671/2015 ngày 01/10/2015;  

1,2

Hồ sơ chứng minh cá nuôi trong thời điệm 

6/4/đến 30/8 chết trên 70%; Căn cứ các tài liệu 

trong danh mục do SNN&PTNT cung cập kèm 

theo Công văn số 1229/CV - SNN ngày 

30/6/2017 

x

Hồ sơ chứng minh cá nuôi trong thời điệm 6/4/đến 30/8 chết trên 70%; Đến ngày 

6/4/2016 số lượng cá của HTX Việt Hải chỉ còn 49.322 con, Lý do: chết rét đợt 

23/1/2016 là 8.300 con ( Báo cáo số 01/BC-PCTT ngày 29/1/2016 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện Cẩm Xuyên, tài liệu do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cung cấp); 

chết lúc mới thả 1.600 con theo báo cáo ngày 12/6/2015 của Sở NN&PTNT Hà 

Tĩnh; cá bán từ tháng 12/2015 đến 22/3/2016 là 6.120 con; chết ngày 10/10/2015 

20.000 con, 31/1 - 01/2 chết 2.632 con; Như vây số lượng cá còn lại là 55.848 con 

song theo báo cáo kiểm kê của HTX Việt Hại ngày 28/3/2016 còn lại 49.322 con; 

Theo báo số 28/BCHTX ngày 10/6/2016 ( Hồ sơ trong danh mục SNN&PTNT 

cung cấp) là 47.368 con. Nếu so sánh theo số liệu HTX Việt Hải cung cấp thì tỷ lệ 

47.368/49.322 con = 96,04%, nêu so kết quả đối chiếu các văn bản mà ban thu thập 

được thì có tỷ lệ là 47.368/ 55.848 = 84,82%; Theo biên bản cộng đồng dân cư 

ngày 31/5/2017 biểu quyết 109/115 người tham gia đạt tỷ lệ 95% đồng ý là cá chết 

hoàn toàn.

(Kèm theo Công văn           /UBND-NN ngày         /tháng        năm 2022 của UBND huyện)

TỔNG HỢP DANH MỤC QUY TRÌNH, HỒ SƠ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CƠ SỞ CÁ MÚ CỦA HTX VIỆT HẢI
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II
Các văn bản cần có theo kế hoạch số 

262/KH-UBND ngày 18/8/2016
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xã Cẩm 

Dương số 09 ngày 19/8/2016
x Do Đ/c Cuông BT làm trưởng ban

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt 

hại do sự cố môi trường biển xã Cẩm Dương 

số 122/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

x Do Đ/c Thủy Chủ Tịch UBND xã làm Chủ tịch HĐ

Quyết định thành lập tổ xác nhận đối tượng, số 

lượng thiệt hại do sự cố môi trường biển thôn 

Đông Đoài số: 126/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

x Do Ông Nguyễn Trọng Lin thôn Trưởng làm tổ trưởng

Tổ rà soát cấp thôn thống kê, phân loại và lập 

danh sách đối tượng thiệt hại theo nhóm
x

Trích sao Biên bản họp tổ xác nhân cấp thôn Đông Đoài lúc 19h 30 phút ngày 

29/8/2016

Tổ chức họp cộng đồng rà soát, xem xét công 

khai, thống nhất danh sách đối tượng thiệt hại, 

phát phiếu kê khai

x

Trích sao Biên bản họp cộng đồng dân cư thôn Đông Đoài lúc 14h ngày 3/9/2016; 

trích sao biên bản phát phiếu kê khai cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường 

biển vào hồi 16h 30 phút ngày 3/9/2016

Đối tượng bị thiệt hại thực hiện kê khai
HTX Việt Hại đã nộp biểu kê khai theo mẩu I.2 ngày 3/9/2016 có đầy đủ chử ký 

của thôn trưởng, Chủ tịch UBND xã và các tài liệu liên quan 

Tổ chức họp cộng đồng rà soát, xem xét thống 

nhất đối tượng, số lượng thiệt hại đúng thực tế 

và thực hiện công khai theo quy chế dân chủ cơ 

sở

x

Trích sao Biên bản họp cộng đồng dân cư thôn Đông Đoài lúc 14h ngày 6/9/2016; 

Biên bản chốt đối tượng, số lượng thiệt hại sau khi niêm yết công khai lúc 14h 30 

phút ngày 10/9/2016 của thôn Đông Đoài

UBND xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ 

đạo các thôn, xóm thực hiện các bước theo quy 

định

x

Biên ban họp tuyên truyên, quán triệt các nội dung kê khai, xác định thiệt hại do sự 

cố môi trường theo công văn 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 vào hồi 7h 30 phút 

ngày 21/8/2016

Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp xã tổng hợp 

đối tượng, số lượng thiệt hại theo số liệu kê 

khai, xác nhận của thôn xóm; họp rà soát, kiểm 

tra danh sách đối tượng, số lượng thiệt hại đảm 

bảo chính xác, đúng hướng dẫn, thực hiện công 

khai theo quy chế dân chủ cơ sở.

x

Trích sao các Biên ban họp ban chỉ đạo, Hội đồng xã đánh giá thiệt hại do sự cố 

môi trường biển: từ 14h30 - 17h ngày 23/8/2016; từ 9h 30 -11h45 ngày 01/9/2016; 

từ 15h-17h45 ngày 5/9/2016; từ 7h30-9h45 ngày 8/9/2016; từ 19h30-21h45 ngày 

13/9/2016; Từ 7h30-10h30 ngày 22/9/2016; từ 14h30-17h45 ngày 29/9/2016;
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III
Quy trình theo công văn số 3165/BNN-

TCTS ngày 14/4/2017

Tổ rà soát cấp thôn tổ chức Họp cộng đồng dân 

cư xác định mức độ thiệt hại về nuôi trồng thuỷ 

sản

x

Trích sao các Biên bản họp cộng đồng dân cư lấy ý kiến người làm chứng, chứng 

minh mức độ thiệt hại về nuôi trồng thuỷ sản: Từ 19h - 22h30 ngày 31/5/2017; từ 

20h-2240 ngày 20/6/2017; Từ 14h30-17h30 ngày 21/6/2017;

Ban chỉ đạo, Hội đồng đánh giá cấp xã họp rà 

soát, thẩm định kết quả kê khai, xác định mực 

độ thiệt hại đối với đối tượng nuôi cá Mú

x

Biên bản thẩm định của Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường xã Cẩm 

Dương từ 14h-17h30 ngày 9/6/2017; Thông báo số 41/TB-HĐ ĐGTH ngày 

9/6/2017 của Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường xã Cẩm Dương về niêm 

yết công khai kết quả thẩm định 10 hộ nuôi trồng thuỷ sản tại thôn Bắc Thành, thôn 

Đông Đoài bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

UBND xã tổng họp kết quả, báo cáo UBND 

huyện thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại
x Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 12/6/2017 của UBND xã Cẩm Dương

Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại do sự 

cố môi trường biển huyện thẩm định giá trị 

thiệt hại của các đối tượng

x

Báo cáo số 19/BC-TTĐ ngày 23/8/2017 của Tổ thẩm định nhóm nuôi trồng thuỷ 

sản; Báo cáo số 10/BC-TGS ngày 24/8/2017 của Tổ Giám sát kết quả kê khai, thẩm 

định đối tượng nuôi trồng thuỷ sản; Báo cáo số 34/BC-TTĐ ngày 24/8/2017 của Tổ 

thẩm định áp giá huyện; Báo cáo số 58/BC-HĐ; 59/BC-HĐ ngày 24/8/2017; Tờ 

trình số 38/TTr-HĐ ngày 24/8/2017 của Hội đồng đánh giá thẩm định thiệt hại do 

sự cố môi trường biển huyện

UBND huyện thực hiện phê duyệt x Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện

UBND huyện đề nghị thẩm tra, phê duyệt kết 

quả phê duyệt của UBND huyện
x Tờ trình số 1734/TTr-UBND ngày 30/8/2017 của UBND huyện

IV
Các văn bản cần có theo Quyết định số 

1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016
Quyết định phê duyệt của UBND huyện
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