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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 28 tháng 11 năm 2017 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 5858/UBND-THVX 

ngày 23/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX như sau: 

1. Cử tri Dương Văn Sơn, thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì 

phản ánh: Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải 

nộp phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. Tuy nhiên, nhiều gia đình thuộc hộ nghèo ở 

khu vực nông thôn, vùng cao không có tiền nộp phí nên người dân khó có điều 

kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét 

miễn nộp phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với hộ nghèo. 

Trả lời: Theo quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015, danh mục phí đo 

đạc, lập bản đồ địa chính đã chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước 

định giá. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giá sản phẩm đo đạc, lập bản đồ địa chính 

đang thực hiện theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Theo Điều 13, Điều 14 của Luật Giá năm 2012, người tiêu dùng có quyền lựa 

chọn, thỏa thuận và góp ý về giá khi mua hàng hóa dịch vụ; đồng thời có nghĩa vụ 

thanh toán theo mức giá thỏa thuận, mức giá đã lựa chọn hoặc mức giá do Nhà 

nước quy định. Trong trường hợp này, khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng 

dịch vụ đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai thì 

phải thanh toán chi phí thực hiện theo quy định. Nội dung này được quy định cụ 

thể tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 “Khi Văn phòng 

Đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

được cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ 

quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp 

kinh tế và sự nghiệp khác; đơn giá tính thu dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành theo quy định của pháp luật về giá”. 

Về miễn giảm chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với hộ nghèo, trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có quy định. Song, theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 
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(Nghị quyết) đã đưa ra quan điểm chỉ đạo “Nhà nước chăm lo, bảo đảm cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng 

dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở giữ vững, phát huy 

tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động 

không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã chỉ ra là “Xác định các dịch vụ sự nghiệp 

công do ngân sách nhà nước phải bảo đảm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Nhà nước quy 

định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ 

bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, 

đối tượng chính sách”. Hiện tại, Tỉnh ủy đã giao các sở, ngành, địa phương tham 

mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Căn cứ Chương 

trình hành động được Tỉnh ủy phê duyệt, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường sẽ tổ chức thực hiện theo quy định. 

2. Cử tri Nông Văn Đối, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Viên, huyện Chợ 

Đồn phản ánh: Năm 2013, UBND tỉnh thu hồi gần 1 ha đất ruộng, đất rừng của 

03 hộ dân bao gồm: Hộ ông Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Phúc Tranh, Nông Thị 

Tho thôn Nà Mèo, xã Đông Viên để Doanh nghiệp Tuấn Phong xây dựng nhà 

máy chế biến dong giềng tại xã Đông Viên. Tuy nhiên, các hộ dân chưa được tiền 

đền bù tiền thu hồi đất và tài sản trên đất. Đề nghị xem xét, giải quyết tiền đền bù 

tiền thu hồi đất và tài sản trên đất cho 03 hộ dân nêu trên. Trường hợp không có 

chủ trương xây dựng nhà máy chế biến dong giềng tại xã Đông Viên thì trả lại đất 

cho các hộ dân.   

Trả lời:    

a) UBND tỉnh không thu hồi đất của 03 hộ dân, mà Doanh nghiệp tư nhân 

Tuấn Phong Tân An đã nhận chuyển nhượng đất ruộng và đất rừng với các hộ dân 

để xây dựng nhà máy chế biến dong giềng tại xã Đông Viên.        

b) Cử tri phản ánh các hộ dân chưa được Doanh nghiệp chi trả tiền bồi thường 

về giá trị đất và tài sản trên đất là có cơ sở.   

Tại Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Hợp đồng về quyền sử 

dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng 

đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật Đất đai cho bên kia; bên kia 

thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất”. Đồng thời, tại 

Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Việc chuyển quyền sử dụng đất có 

hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất đai”. 

Theo quy định trên, số diện tích đất của 03 hộ dân chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho Doanh nghiệp đã có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký và được UBND 

tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng sang loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh từ 

tháng 12 năm 2013 đã có hiệu lực pháp luật, thuộc quyền sử dụng của Doanh 

nghiệp. Việc trả tiền là trách nhiệm của Doanh nghiệp phải thực hiện quyền, nghĩa 
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vụ theo hợp đồng giữa 2 bên. Như vậy, đây là tranh chấp hợp đồng về đòi tài sản, 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Căn cứ Điều 26, Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, đề nghị cử tri khởi kiện đến Tòa án nhân dân để giải quyết 

theo quy định.     

c) Trường hợp không có chủ trương xây dựng nhà máy chế biến dong giềng 

tại xã Đông Viên thì trả lại đất cho các hộ dân.   

Thực hiện Văn bản số 30/UBND-TCD ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh 

về việc giải quyết đơn của công dân và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các 

Văn bản số: 141/UBND-TCD ngày 17/7/2017; 4122/UBND-KT ngày 

23/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 220/BC-STNMT 

ngày 14/9/2017, xác định: Doanh nghiệp Tuấn Phong được Nhà nước giao đất 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy để sản xuất miến dong tại thôn Nà Mèo, 

xã Đông Viên đã có hành vi vi phạm là không sử dụng đất liên tục 17 tháng (tính 

đến tháng 5/2017). Căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 và 

Điểm a, Khoản 1, Điều 66, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra để giải quyết việc sử 

dụng đất của Doanh nghiệp theo quy định. 

3. Cử tri Trương Quốc Thái, thôn Ba Phường, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 

Thông đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và có giải pháp khắc 

phục kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy luyện gang Cẩm Giàng 

(thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Giang, Bắc Kạn) gây ra trên địa bàn xã đã 

ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. 

Trả lời: 

Nhà máy luyện gang Cẩm Giàng của Công ty Cổ phần khoáng sản Tây Giang 

Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015. Nhà máy đi vào hoạt 

động và vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường từ ngày 25 tháng 

02 năm 2016, Nhà máy hoạt động không thường xuyên do thiếu nguồn nguyên liệu 

và trong quá trình vận hành các công trình xử lý chất thải chưa đảm bảo quy chuẩn 

về môi trường. Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận việc kéo dài thời gian vận 

hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (lần một tại Văn bản số 

4528/UBND-CN ngày 18/10/2016, với thời gian từ ngày 27/10/2016 đến 

26/12/2016; lần 2 tại Văn bản số 2583/UBND-CN ngày 27/6/2017, với thời gian đến 

ngày 27/7/2017. 

Ngày 08/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế 

các công trình xử lý chất thải, ngày 08/11/2017 lấy mẫu khí thải ống khói lò cao. 

Kết quả phân tích khí thải ống khói chưa đạt QCVN 51:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải sản xuất thép (cột B2). Do vậy, các công trình bảo vệ 

môi trường (công trình xử lý khí thải) chưa đủ điều kiện để được xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường để vận hành chính thức. Sở Tài nguyên và 
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Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải để Công ty cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý khí thải đảm bảo 

khí thải phát thải ra môi trường đạt QCVN 51:2013/BTNMT. Trong thời gian tới, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát hoạt động xử lý chất thải của Nhà 

máy trước khi thải ra môi trường./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra, Chi cục BVMT, 

   Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (10b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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