
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:       /UBND-NN 
V/v trả lời kiến nghị của công dân 

Nguyễn Thị Mười, Cẩm Lộc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Cẩm Xuyên, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- UBND xã Cẩm Lộc; 

- Bà Nguyễn Thị Mười, thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn đề nghị nghị ngày 22/7/2022 của bà 

Nguyễn Thị Mười, thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc kiến nghị UBND huyện tổ chức 

tiêu hủy hàng hải sản đã bị hư hỏng và đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí sửa 

chữa kho đông lạnh để tái sản xuất. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến 

như sau: 

1. Đối với nội dung kiến nghị tổ chức tiêu hủy hàng hải sản bị hư hỏng:  

 Số hàng tồn kho tại cơ sở bà Nguyễn Thị Mười đã được UBND huyện giao 

các phòng, ngành kiểm tra, kiểm đếm vào ngày 11/12/2021 và đoàn đã đề nghị bà 

Nguyễn Thị Mười phối hợp tiêu hủy số hàng bị hư hỏng nhưng bà Nguyễn Thị 

Mười không đồng ý (Có biên bản kèm theo) với lý do: bà Mười yêu cầu khi tiêu 

hủy phải ghi rõ hàng bị hư hỏng do sự cố môi trường biển năm 2016, trong khi đoàn 

công tác cấp huyện không đủ căn cứ để xác định hàng hư hỏng là do sự cố môi 

trường; vì vậy việc tiêu hủy không thực hiện được. Cũng tại buổi làm việc, đoàn 

công tác cấp huyện đã yêu cầu bà Mười nếu không đồng ý tiêu hủy theo phương án 

của đoàn thì phải có phương án xử lý số hàng hư hỏng để đảm bảo môi trường. Tuy 

nhiên đến nay bà Nguyễn Thị Mười vẫn chưa thực hiện. 

 Để xử lý triệt để số hàng hư hỏng tại cơ sở bà Nguyễn Thị Mười, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu: 

 - Bà Nguyễn Thị Mười bố trí lực lượng, phối hợp với UBND xã Cẩm Lộc tổ 

chức việc tiêu hủy; Kinh phí tiêu hủy do cơ sở chịu trách nhiệm. 

 - UBND xã Cẩm Lộc: bố trí địa điểm, hỗ trợ lực lượng và phối hợp với cơ sở 

bà Mười để tổ chức tiêu hủy số hàng hư hỏng; Lập biên bản ghi nhận việc tiêu hủy. 

- Phòng TN-MT: kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy đảm bảo đúng quy định. 

2. Đối với nội dung kiến nghị “hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa kho 

đông lạnh đã bị hư hỏng”: 

Nội dung này hiện không có quy định về sử dụng ngân sách hỗ trợ cho các tổ 

chức, cá nhân hư hỏng kho đông, kho lạnh để khôi phục sản xuất. Vì vậy UBND 

huyện không đủ căn cứ để xem xét hỗ trợ. 



Trên đây là ý kiến trả lời của UBND huyện đối với các kiến nghị của công 

dân Nguyễn Thị Mười tại đơn đề nghị ghi ngày 22/7/2022. Yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Mười, UBND xã Cẩm Lộc và phòng TN-MT nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, KT-HT; 

- UBND xã Cẩm Lộc; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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