
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /STNMT-VP 

V/v: Trả lời kiến nghị của cử tri  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 14 tháng 6 năm 2018 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2347/UBND-THVX 

ngày 14/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV như sau: 

1. Nhiệm vụ tham mưu trả lời Mục A.II.3 Báo cáo số 19/BC-ĐĐBQH ngày 

09/5/2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 846/STNMT-ĐĐ ngày 05/6/2018 (có 

văn bản đính kèm). 

2. Cử tri Hoàng Văn Khyà, Bí thư chi bộ thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện 

Pác Nặm phản ánh: 

2.1.Hoạt động của Công ty TNHH Hải Nam khai thác đá đã lấn chiếm đất của 

thôn. Đề nghị xem xét về phạm vi chỉ giới hoạt động của mỏ đá, giải trình cho 

người dân trong thôn biết.  

Trả lời: Ngày 04/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

huyện Pác Nặm, UBND xã Nhạn Môn và Công ty TNHH Hải Nam tiến hành kiểm 

tra thực địa. Kết quả kiểm tra xác định phản ánh của cử tri là đúng thực tế, Công ty 

TNHH Hải Nam đã đổ đất, đá thải để san gạt mặt bằng ngoài chỉ giới đất được 

giao, diện tích khoảng 100m
2
. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên 

bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2018 

xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hải Nam với số tiền 8 triệu 

đồng, buộc Công ty TNHH Hải Nam khôi phục lại hiện trạng và trả lại đất cho 

UBND xã Nhạn Môn quản lý theo quy định. 

2.2. Công trình lò đốt rác đặt tại thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm 

mới hoạt động được 02 tháng nhưng hiện nay đã bị hỏng, gây lãng phí. Đề nghị 

sớm xem xét, giải quyết. 

Trả lời: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, năm 2017 Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã mua, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt tại huyện Pác Nặm, đến tháng 

8 năm 2017 lắp đặt xong và bàn giao cho Ban quản lý Chợ và Bến xe huyện Pác 

Nặm trực tiếp quản lý, vận hành. 

Theo nội dung phản ánh của cử tri, ngày 10/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiến hành kiểm tra thực tế lò đốt; kết quả kiểm tra xác định nguyên nhân lò 

đốt rác thải sinh hoạt bị hư hỏng là do Ban Quản lý Chợ và Bến xe huyện Pác Nặm 

vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt chưa đúng quy trình, rác thải (bao gồm rác không 

đốt được) đưa trực tiếp vào lò đốt, chưa phân loại trước khi đốt, dẫn đến ghi lò bị 



cong vênh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị lắp đặt lò đốt 

khắc phục, sửa chữa xong và vận hành được trong tháng 5/2018. 

   3. Cử tri xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể phản ánh "Mỏ đá vôi thôn Pác 

Châm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể mới được đưa vào quy hoạch vật liệu xây 

dựng của tỉnh, đề nghị trước khi cấp phép khai thác cần lấy ý kiến của nhân dân 

trước khi thực hiện". 

Trả lời: Nhiệm vụ bổ sung các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường vào quy hoạch khoáng sản của tỉnh được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng 

thực hiện theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ. Hiện 

nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ 

sung các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013- 2020. 

Trong thời gian qua việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản do Sở Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định đều tổ chức kiểm tra thực địa cụ thể và lấy ý kiến 

của địa phương, cơ sở  trước khi trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản 

cho doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của cử tri, trường 

hợp có doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản 

tại khu vực xã Thượng Giáo, xã Bành Trạch thuộc huyện Ba Bể ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- VP: HĐND,UBND tỉnh; 

- UBND huyện: Ba Bể, Pác Nặm; 

- UBND xã: Thượng Giáo, Nhạn Môn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Phòng Khoáng sản; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (Đ/tải); 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (17b). 
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