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Kính gửi:  Ông Vũ Văn Bắc ở khu phố Quang Vinh, 

phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. 
 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 801/BC-TTTH ngày 30/6/2020 của 

Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả nghiên cứu, xem xét nội 

dung đề nghị của ông Vũ Văn Bắc và một số công dân phường Quảng Cư, thành 

phố Sầm Sơn, nội dung: 

1. Về nội dung đề nghị của công dân 

Ông Vũ Văn Bắc và một số công dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm 

Sơn đề nghị thực hiện các Quyết định số 1187/QĐ-UBND, Quyết định số 

1188/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn giải 

quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân xã Quảng Cư đã có hiệu 

lực thi hành, hỗ trợ công đào đắp ao năm 2014 cho các hộ. 

2. Việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn 

Ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm 

Sơn có đơn khiếu nại đòi được bồi thường công đào đắp, cải tạo đồng; đề nghị 

được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 

dự án sân Golf Quảng Cư, thu hồi đất công ích do UBND xã Quảng Cư quản lý, 

giao khoán cho các hộ nuôi trồng thủy sản.  

Ngày 11/4/2018 Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn có Quyết định số 

1187/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Tân (được ông Phạm 

Thanh Trường ủy quyền); Quyết định số 1188/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại 

của ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân xã Quảng Cư. Tại Quyết định giải quyết 

của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã kết luận: 

- Nội dung khiếu nại chưa được thanh toán tiền sản thầu đóng thừa diện 

tích, bồi thường của một số hộ là có cơ sở.  

- Việc đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà 

nước thu hồi đất là không có cơ sở, do các hộ nhận khoán đất công ích thuộc 

UBND xã Quảng Cư quản lý, không thuộc đối tượng để thực hiện hỗ trợ chuyển 

đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Mục 5.1 Điều 2 Quyết định 

3638/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.  

- Việc các hộ nhận khoán đất công ích, tại thời điểm cho thuê phần diện 

tích đất thuê là ao hồ, không phải đào đắp mới, nên căn cứ mục 63, phần II, Đơn 

giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong GPMB trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3638/2011/QĐ-UBND ngày 

04/11/2011, thì không được bồi thường. Việc cải tạo, đào đắp hạ độ sâu đồng 

theo biên bản nghiệm thu của UBND phường Quảng Cư không được xem xét 

bồi thường là có cơ sở.  
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- Đối với đề nghị hỗ trợ công cải tạo ao nuôi trồng thủy sản, UBND thành 

phố Sầm Sơn đã có Văn bản số  1175/TTr-UBND ngày 06/4/2018 trình UBND 

tỉnh xin cơ chế hỗ trợ, nếu được đồng ý, UBND thành phố Sầm Sơn sẽ thực hiện 

hỗ trợ cho các hộ dân. 

3. Việc chỉ đạo, giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sau khi UBND thành phố Sầm Sơn có Văn bản số  1175/TTr-UBND 

ngày 06/4/2018 trình UBND tỉnh xin cơ chế hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo tại Công văn số 3959/UBND-KTTC ngày 12/4/2018 về việc xem 

xét đề nghị trên. Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp làm việc cùng Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND thành phố Sầm Sơn để xem 

xét giải quyết đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn. Ngày 18/5/2018 Sở Tài 

chính có Văn bản số 1786/STC-QLCSGC báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh: Do ao 

nuôi cá các hộ nhận khoán với UBND xã Quảng Cư đã được sử dụng từ nhiều 

năm trước, vì vậy các hộ không phải đào đắp ao mới. Mặt khác, trong đơn giá 

bồi thường, UBND thành phố Sầm Sơn đã xác định đầy đủ các chi phí đầu tư cải 

tạo như ao nuôi, con giống, thức ăn, nhân công. Vì vậy, đề nghị hỗ trợ công cải 

tạo, đào đắp ao nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân là không có cơ sở. Chủ tịch 

UBND tỉnh có Công văn số 6019/UBND-KTTC ngày 30/5/2018, thống nhất với 

đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1786/STC-QLCSGC ngày 18/5/2018. 

Do các hộ tiếp tục có đơn đề nghị được hỗ trợ, ngày 04/10/2018, Chủ tịch 

UBND tỉnh có Công văn số 12253/UBND-TD giao Sở Tài chính xem xét. Ngày 

12/10/2018, Sở Tài chính có Văn bản số 290/STC-QLCS ngày 22/01/2019 báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh: Căn cứ quy định tại Khoản 7, điều 10 Nghị định 

197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, với việc các hộ nhận khoán 

đất công ích nuôi trồng thủy sản, khi nhà nước thu hồi đất, thì được bồi thường 

chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định. Ngày 28/01/2019, Chủ tịch UBND 

tỉnh có Công văn số 1262/UBND-KTTC thống nhất với đề nghị của Sở Tài 

chính tại Công văn số 290/STC-QLCSGC ngày 22/01/2019, giao UBND thành 

phố Sầm Sơn, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và ý kiến của Sở Tài 

chính để chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền. 

Ngày 20/11/2019, UBND thành phố Sầm Sơn có Văn bản số 

4794/UBND-TTr báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về các vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện xem xét hỗ trợ giá trị đầu tư về đất còn lại cho các hộ 

dân, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng cấp tỉnh 

kiểm tra, kết luận trường hợp của hộ ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân xã 

Quảng Cư, làm cơ sở để UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện. 

Thực hiện Công văn số 16928/UBND-TD ngày 11/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra quá 

trình giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đối với ông 

Vũ Văn Bắc và một số công dân phường Quảng Cư; việc đề nghị xin cơ chế hỗ 

trợ cho các hộ dân và có Báo cáo số 178/BC-TTTH ngày 14/02/2020: Việc ông 

Vũ Văn Bắc và một số hộ dân đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại là 

không có cơ sở, vì không chứng minh được chi phí đã đầu tư; trong đơn giá bồi 
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thường thiệt hại về vật nuôi, đã bao gồm đầy đủ chi phí đầu tư, do vậy không 

còn chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

4. Kết luận 

Khiếu nại của ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân phường Quảng Cư đã 

được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn giải quyết theo thẩm quyền. Tại 

Quyết định số 1187/QĐ-UBND, Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

11/4/2018 giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân xã Quảng 

Cư, đã kết luận việc các hộ đòi bồi thường chi phí đầu tư về đất còn lại đối với 

công đào đắp ao nuôi trồng thủy sản là không có cơ sở.  

Sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND 

thành phố Sầm Sơn, ông Vũ Văn Bắc và một số hộ dân xã Quảng Cư thống nhất 

với kết quả giải quyết khiếu nại và đề nghị được xem xét hỗ trợ công đào đắp ao 

năm 2014. Đến nay, Quyết định số 1187/QĐ-UBND, Quyết định số 1188/QĐ-

UBND ngày 11/4/2018 giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành.  

Về nội dung đề nghị cơ chế hỗ trợ công đào đắp ao nuôi trồng thủy sản 

cho ông Vũ Văn Bắc và một số công dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm 

Sơn đã được Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra quá trình 

giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn xác định là không 

có cơ sở, vì không chứng minh được chi phí đã đầu tư; trong đơn giá bồi thường 

thiệt hại về vật nuôi, đã bao gồm đầy đủ chi phí đầu tư, không còn chi phí đầu tư 

vào đất còn lại. 

Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành Công văn số 

1581/UBND-TTr ngày 04/5/2020 trả lời đơn của ông Vũ Văn Bắc và một số hộ 

dân phường Quảng Cư, thông báo không xem xét nội dung đơn nêu trên của các 

hộ dân, yêu cầu các công dân chấp hành theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, nội dung  đề nghị nêu trên của ông Vũ Văn Bắc và một số công 

dân phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn đã được xem xét, giải quyết khách 

quan, đúng quy định của pháp luật, hết thẩm quyền và đã chỉ đạo rà soát, trả lời 

ông Vũ Văn Bắc theo quy định. Kể từ ngày ban hành văn bản này, Chủ tịch 

UBND tỉnh từ chối không tiếp, không nhận đơn và không xem xét, trả lời lại các 

nội dung nêu trên của ông Vũ Văn Bắc và một số công dân phường Quảng Cư, 

thành phố Sầm Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UB Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Sầm sơn; 

- Lưu: VT, TD.  

   Tr.T7.20.25815. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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