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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20 tháng 4 năm 2018 

 

 Ngày 20/4/2018, tại phòng tiếp công dân UBND thành phố, đồng chí 

Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn thành phố và đồng chí Lương Quốc Tuấn – 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì phiên 

tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố.  

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐND thành phố; đại 

diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trưởng các 

phòng, ban: Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Tài nguyên & Môi trường, 

Quản lý đô thị, Thanh tra, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Ban Bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư và chuyên viên phòng Tài nguyên & Môi trường, cán bộ tiếp công 

dân - Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Chủ tịch các phường, xã: Bắc Hà, 

Thạch Quý, Thạch Hạ. 

 Tiếp công dân kỳ này có 04 lượt công dân đăng ký, trong đó: 01 trường hợp 

Hội đồng tiếp công dân phân công cán bộ trực tiếp giải thích làm rõ với công dân 

vì vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp 

luật và đã được các cơ quan chức năng tiếp, giải thích nhiều lần; số công dân được 

tiếp và hướng dẫn trả lời là 03 trường hợp. 

 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các 

phường, xã liên quan phát biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại 

địa bàn thành phố phát biểu chỉ đạo, giám sát và đồng chí Lương Quốc Tuấn – Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng chủ trì phiên 

tiếp công dân kết luận:  

 1. Bà Nguyễn Thị Hường, tổ dân phố 5, phường Nam Hà: Đề nghị 

UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà tại lô 

đất số 8 (nay là lô số 41) khu dân cư Bài Lài, phường Thạch Quý, thành phố Hà 

Tĩnh. 

 Nội dung kiến nghị của bà đã được UBND thành phố trả lời tại Công văn số 

143/UBND-TNMT ngày 24/01/2018, cụ thể: UBND thành phố hướng dẫn bà 

Nguyễn Thị Hường làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân để được giải quyết 

tranh chấp giữa hộ bà Nguyễn Thị Hường và bà Nguyễn Thị Mai. Liên quan đến 

việc Tòa án nhân dân thành phố yêu cầu bà bổ sung biên bản hòa giải giữa hai hộ 

gia đình, UBND thành phố giao UBND phường Thạch Quý khẩn trương cung cấp 

cho công dân theo yêu cầu. 

Sau khi có phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố, UBND thành phố 

giao phòng Tài nguyên & Môi trường soát xét lại hồ sơ của hộ gia đình. Trường 

hợp xét thấy đủ các điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh thì tham mưu 



 

 

UBND thành phố văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường về 

việc giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền do hiện nay Quyết định số 

2005/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành. 

 2. Ông Nguyễn Huy Chương và các hộ dân đại diện cho 57 hộ thuộc tổ 

hợp cá lồng bè, xã Thạch Hạ: (1) Hỏi về tiến độ bồi thường do sự cố môi trường 

biển cho các hộ nuôi cá lồng? (2) Việc niêm yết danh sách các đối tượng được đền 

bù tại trụ sở UBND xã Thạch Hạ cách đây 01 tháng đã đúng quy định chưa? (3) 

Việc đo thể tích lồng và diện tích mặt nước để tính việc đền bù do UBND xã 

Thạch Hạ thực hiện và việc lấy mốc thời điểm cá chết là ngày đầu tháng để làm cơ 

sở đền bù đã đúng quy định chưa? (4) Việc hỗ trợ nuôi cá lồng bè theo Công văn 

số 1377/UBND-TCKH ngày 14/6/2017 của UBND thành phố cho các hộ được 

thực hiện như thế nào?  

 Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ đã trực 

tiếp trả lời và giải thích kiến nghị của các hộ dân như sau: 

 (1) Liên quan đến tiến độ bồi thường do sự cố môi trường biển cho các hộ 

nuôi cá lồng: Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại 

do sự cố môi trường (đợt 40). Sau khi giao UBND xã rà soát cụ thể, UBND thành 

phố sẽ tiến hành chi trả cho các hộ, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2018. 

 (2) Liên quan đến việc niêm yết danh sách đối tượng được đền bù tại trụ sở 

UBND xã Thạch Hạ cách đây 01 tháng: Sau khi nhận được danh sách từ UBND 

thành phố, UBND xã Thạch Hạ đã tiến hành niêm yết tại trụ sở UBND xã và trụ sở 

nhà văn hóa các thôn. Việc niêm yết đảm bảo khách quan, chính xác theo quy định.  

 (3) Liên quan đến việc đo thể tích lồng và diện tích mặt nước để tính việc 

đền bù: UBND xã Thạch Hạ đã tiến hành đo diện tích thực nuôi và thể tích thực 

nuôi đúng để làm cơ sở đền bù theo đúng quy định tại Văn bản số 1888/SNN-TS 

ngày 03/10/2016  của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc thống nhất 

một số nội dung phục vụ công tác thống kê, xác định thiệt hại, thẩm định, áp giá 

cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường. 

Việc UBND xã Thạch Hạ lấy mốc thời điểm cá chết là ngày đầu của tháng 

do các hộ đã không tiến hành kê khai chính xác thời gian cá chết dù đã nhiều lần 

được UBND xã yêu cầu bổ sung vào bản kê khai đảm bảo đúng quy định. 

 - Liên quan đến việc hỗ trợ nuôi cá lồng bè theo Công văn số 1377/UBND-

TCKH ngày 14/6/2017 của UBND thành phố: Việc hỗ trợ khôi phục mô hình nuôi 

cá lồng bè bị thiệt hại do mưa lũ năm 2016 được UBND thực hiện trên cơ sở Công 

văn số 132/HĐND ngày 15/5/2017 của HĐND thành phố. Thời điểm đó, UBND 

thành phố đã giao UBND các xã Thạch Hạ, Thạch Đồng tuyên truyền cho các hộ 

dân có khôi phục sản xuất triển khai các thủ tục, quy trình kỹ thuật để triển khai 

khôi phục, kiểm tra và xác nhận việc khôi phục của các hộ (kèm theo đơn cam kết 

khôi phục của các hộ bị thiệt hại) gửi UBND thành phố để làm cơ sở hỗ trợ kinh 

phí trước ngày 20/6/2017. Tuy nhiên, dù được UBND xã tích cực tuyên truyền 

nhưng các hộ nuôi cá lồng tại xã Thạch Hạ đã không triển khai thực hiện. Đến nay, 

cơ chế hỗ trợ đã hết hiệu lực, UBND thành phố không có cơ sở để giải quyết kiến 

nghị cho các hộ. 



 

 

 3. Ông Lê Hồng Sơn và các hộ dân đại diện cho 13 hộ kinh doanh nhà 

hàng thủy, hải sản tại xã Thạch Hạ: Hỏi về việc đền bù thiệt hại do sự cố môi 

trường biển cho các đối tượng kinh doanh nhà hàng thủy, hải sản. 

 Đồng chí Lương Quốc Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, PCT UBND thành 

phố trả lời: Hiện nay, tất cả văn bản của Trung ương và tỉnh đều quy định đối 

tượng kinh doanh nhà hàng thủy, hải sản ven sông, ven biển đều không thuộc đối 

tượng được đền bù do sự cố môi trường biển.  

Liên quan đến việc các hộ đề nghị UBND thành phố xem xét, kiến nghị tỉnh, 

Trung ương hỗ trợ cho các hộ để đảm bảo công bằng với các đối tượng khác: 

UBND thành phố đã có kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhưng hiện nay chủ 

trương của Chính phủ là không mở rộng thêm đối tượng cũng như chấm dứt việc 

giải quyết khiếu nại đối với các đối tượng không thuộc diện bồi thường. UBND trả 

lời để các hộ hiểu, chấp hành các quy định và hạn chế việc kiến nghị, phản ánh 

vượt cấp.  

 Trên đây là tổng hợp kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2018, 

UBND thành phố báo cáo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thường trực 

Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và các đơn vị liên quan biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng HĐND tỉnh (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Các phòng: Thanh tra, TNMT, Quản lý đô thị, 

Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND – 

UBND thành phố;  

- Ban BT,HT&TĐC thành phố; 

- UBND các phường: Bắc Hà, Thạch Quý, Thạch 

Hạ; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT; 

+ Bản ĐT: Các TP còn lại. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 

Thân Viết Văn 
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