
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:         /UBND-TT 

V/v trả lời đơn thư công dân 

        Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  Bà Nguyễn Thị Trang thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thực hiện Văn bản số 75/CV-HU ngày 09/8/2022 của huyện ủy về việc 

chuyển đơn của công dân ghi tên Nguyễn Thị Trang, thôn Mỹ Am, xã Cẩm 

Quan ( Đơn đề ngày 25/7/2022) với nội dung: “ Từ tháng 05/2019 đến tháng 

06/2019 ông Nguyễn Huy Hùng đến nhà tôi nhiều lần vận động mua bảo hiểm 

nhân thọ AIA. Nhưng tôi bảo gia đình tôi không có tiền, vì hai vợ chồng bị mù 

và nuôi 3 đứa con ăn học. Nhưng ông Hùng nói nếu tham gia Bảo hiểm thì sẽ 

làm hồ sơ cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau vì nể ông Hùng là cán 

bộ hội nên tôi tham gia Bảo hiểm. Thời gian sau ông Hùng và tôi mâu thuẫn với 

nhau, nên tôi không tham gia bảo hiểm nữa. 

 Vào lúc 14h30 phút ngày 26/4/2021 tại Hội trường UBND huyện Cẩm 

Xuyên với sự có mặt của lãnh đạo UBND huyện. Vợ chồng tôi và ông Hùng đã 

đối thoại với nhau. Kết thúc cuộc đối thoại ông Hùng đã cúi đầu thừa nhận là 

bán bảo hiểm cho gia đình tôi. Sau 1 tháng, tôi nhận được văn bản trả lời của 

UBND Huyện không đúng như văn bản đã làm việc ngày 26-4. Vì ông Hùng có 

ông Trương Thanh Toản- Phó Chánh thanh tra huyện đã hậu thuẫn, bao che 

cho ông Hùng. Nên trả lời không thỏa đáng, oan uổng” 

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, đối chiếu, các hồ sơ, tài liệu có liên quan, 

UBND huyện nhận thấy: 

Tại thời điểm ngày 11/03/2021, UBND huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn 

của ông Nguyễn Quang Lý, trú tại thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, đơn đề ngày 

23/02/2021 do Văn phòng Huyện ủy chuyển đến với nội dung: “ phản ánh ông 

Nguyễn Huy Hùng, cán bộ sáng giúp việc cho Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên 

cho vợ chồng ông vay 20 triệu đồng và bắt buộc vợ chồng ông mua bảo hiểm 



nhân thọ AIA mới làm hồ sơ cho vay vốn; vợ chồng ông Lý được vay vốn qua 

kênh của Hội Người mù huyện 20 triệu đồng nhưng ông chỉ nhận được 5 triệu 

đồng còn 15 triệu đồng ông Hùng trừ vào tiền mua bảo hiểm”. Như vậy đối với 

nội dung này, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc vào ngày 26/4/2021 đối 

thoại giữa vợ chồng ông Nguyễn Quang Lý, bà Nguyễn Thị Trang với ông 

Nguyễn Huy Hùng, Thường trực Hội Người mù huyện và Ngân hàng chính sách 

xã hội huyện Cẩm Xuyên. Tại buổi làm việc các bên liên quan đã làm rõ các nội 

dung ông Nguyễn Quang Lý, bà Nguyễn Thị Trang phản ánh. Trên cơ sở buổi 

làm việc UBND huyện ban hành văn bản số 1415/UBND-TT ngày 21/5/2021 

của UBND huyện trả lời ông Nguyễn Quang Lý và báo cáo Văn phòng Tỉnh ủy 

cụ thể như sau: 

        1. Hộ ông Nguyễn Quang Lý thuộc đối tượng được vay vốn quy định tại 

văn bản số 32/HNM-LĐSX ngày 17/2/2020 của Hội Người mù Việt Nam quy 

định về quản lý vay vốn quỹ quốc gia về việc làm.  

          Về quy trình vay vốn của Hội Người mù: trước khi thu hồi nguồn vốn 

quay vòng 2 tháng, Ban Thường trực Hội người mù khảo sát nhu cầu vay vốn 

của hội viên để giới thiệu; Hội trực tiếp lấy hồ sơ từ Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện giao cho các hội viên có nhu cầu xây dựng phương án phát triển sản 

xuất và trực tiếp xác nhận ở địa phương và tổng hợp nộp cho Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện thẩm định. Các vấn đề về hồ sơ, thẩm định đối tượng đủ điều 

kiện được vay hay không thuộc thẩm quyền của Ngân hàng chính sách xã hội; 

Hội Người mù huyện chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc người vay trả nợ gốc và 

lãi đúng hạn. Qua kiểm tra hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện, người trực tiếp ký hợp đồng vay vốn là bà Nguyễn Thị Trang (vợ ông 

Nguyễn Quang Lý) với mục đích mua bò để phát triển chăn nuôi, vợ chồng ông 

Lý đã nhận đầy đủ số tiền 20 triệu đồng trực tiếp tại Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện.  

         2. Việc ông Nguyễn Huy Hùng nhiều lần tư vấn vợ chồng ông Lý, bà 

Trang mua bảo hiểm nhân thọ AIA tại nhà riêng và tại trụ sở Thường trực Hội 

Người mù huyện là có thực; sau khi được ông Hùng mời tham dự buổi hội thảo 



khách hàng do công ty bảo hiểm nhân thọ AIA tổ chức, vợ chồng ông Nguyễn 

Quang Lý đã ký hợp đồng với mức phí tham gia bảo hiểm là 15 triệu đồng/ năm. 

Tuy nhiên do ông Lý chưa có đủ số tiền 15 triệu đồng nên đã vay ông Nguyễn 

Huy Hùng 10 triệu đồng để nộp phí bảo hiểm. Sau khi nhận được số tiền 20 triệu 

đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, vợ chồng ông Lý đã trả 10 triệu cho 

ông Hùng (trả tại quán bia Cường Lương).  

          Từ những căn cứ nêu trên, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan, 

UBND huyện khẳng định:  

         - Việc ông Nguyễn Quang Lý tố cáo ông Nguyễn Huy Hùng cho vợ chồng 

ông Lý vay 20 triệu đồng nhưng bắt buộc vợ chồng ông phải mua bảo hiểm nhân 

thọ AIA mới cho vay vốn là không có cơ sở. 

        - Ông Lý tố cáo: “ông cho vay 20 triệu nhưng vợ chồng tôi chỉ nhận được 5 

triệu đồng còn 15 triệu đồng ông trừ vào tiền mua bảo hiểm” là không đúng với 

bản chất sự việc diễn ra. 

         Trên cơ sở nội dung đơn ngày 25/7/2022 của bà Nguyễn Thị Trang (vợ ông 

Nguyễn Quang Lý) và nội dung đơn ngày 23/2/2021 ghi ông tên Nguyễn Quang 

Lý, UBND huyện xác định là cùng một nội dung phản ánh, đã được UBND 

huyện giải quyết và trả lời tại văn số 1415/UBND-TT ngày 21/5/2021. Căn cứ 

vào điểm a, khoản 2, điều 37 luật Tố cáo số 25/2018/QH14, UBND huyện 

không xem xét giải quyết nội dung phản ánh nêu trên đối với bà Nguyễn Thị 

Trang.           

Đối với nội dung phản ánh: Vào lúc 14h30 phút ngày 26/4/2021 tại Hội 

trường UBND huyện Cẩm Xuyên với sự có mặt của lãnh đạo UBND huyện. Vợ 

chồng tôi và ông Hùng đã đối thoại với nhau. Kết thúc cuộc đối thoại ông Hùng 

đã cúi đầu thừa nhận là bán bảo hiểm cho gia đình tôi. Sau 1 tháng, tôi nhận 

được văn bản trả lời của UBND Huyện không đúng như văn bản đã làm việc 

ngày 26-4. Vì ông Hùng có ông Trương Thanh Toản- Phó Chánh thanh tra 

huyện đã hậu thuẫn, bao che cho ông Hùng. Nên trả lời không thỏa đáng, oan 

uổng”.  



Qua xem xét các hồ sơ, tài liệu; đối chiếu kết quả làm việc ngày 26/4/2021 

giữa vợ chồng ông Nguyễn Quang Lý, bà Nguyễn Thi Trang với Nguyễn Huy 

Hùng, Thường trực Hội Người mù huyện và Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Cẩm Xuyên; văn bản số 1415/UBND-TT ngày 21/5/2021 của UBND huyện trả 

lời ông Nguyễn Quang Lý, bà Nguyên Thị Trang, UBND huyện nhận thấy: Nội 

dung trả lời tại văn bản số 1415/UBND-TT ngày 21/5/2021 với nội dung phản 

ánh tại buổi làm việc 26/4/2021 là đúng thực tế. Tại biên bản các bên có liên 

quan đã thống nhất và ký (trong đó có vợ chồng ông Lý và bà Trang). Việc bà 

Nguyễn Thị Trang cho rằng nội dung văn bản trả lời 1415/UBND-TT ngày 

21/5/2022 không đúng như văn bản đã làm việc ngày 26/4/2021 là không có cơ 

sở. Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Trang (vợ ông Lý) cho rằng ông Trương Thanh 

Toản, phó Chánh Thanh tra huyện hậu thuẫn, bao che cho ông Nguyễn Huy 

Hùng là hoàn toàn thiếu cơ sở. 

UBND huyện trả lời bà Nguyễn Thị Trang được biết, đồng thời báo cáo 

Thường trực Huyện ủy, Thường Trực Tỉnh ủy theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, TTr. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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