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Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 201/UBND-

THVX ngày 12/01/2018 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri 

sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

1. Ý kiến tại mục V.1 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Lăng Văn Minh , thôn Tổng Chiêu, xã Phương Viên huyện Chợ Đồn 

phản ánh : Một số hộ dân trong thôn đã nộp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất từ những năm 2012 – 2013 nhưng đến nay chưa được cấp, đề nghị 

ngành chức năng sớm thực hiện. 

Trả lời: 

 Năm 2012-2013, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức cho nhân dân xã Phương 

Viên kê khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình và cá nhân theo dự án. Đến nay, dự án đã thực hiện xong và Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng. 

Hiện nay, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn, không có hồ 

cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân xã Phương Viên. Do ý 

kiến của cử tri không nêu rõ hồ sơ cấp đổi của hộ nào, cũng không nêu rõ số thửa, 

số tờ bản đồ cấp đổi, nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ 

thể. Đề nghị UBND xã Phương Viên và ông Lăng Văn Minh hướng dẫn các hộ dân 

chưa được cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận theo dự án, đến gặp công chức địa 

chính xã nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn để 

được hướng dẫn cụ thể. 

2. Ý kiến tại mục V.2 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Hoàng Thị Tuyên, thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: 

Hiện trong thôn còn 14 hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất rừng do trùng chéo giữa diện tích đất rừng của Lâm trường với người dân. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm rà soát, giải quyết dứt điểm để cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho người dân.  

Trả lời: 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-VP 

V/v:  Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ 

họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá IX. 

 

Bắc Kạn, ngày     tháng 02 năm 2018 
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Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện nhiệm vụ UBND 

tỉnh giao về việc xác định ranh giới, mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc 

Kạn (Công ty lâm nghiệp), trong quá trình thực hiện Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp cùng UBND huyện Na Rì, UBND xã Cư Lễ, đơn vị tư vấn 

thi công xác định ranh giới sử dụng đất giữa Công ty lâm nghiệp và các chủ sử 

dụng đất giáp ranh. Kết quả rà soát, xác định ranh giới của 14 hộ dân theo ý kiến 

cử tri trong đó 08 hộ dân có đất lâm nghiệp nằm ngoài khu đất của Công ty lâm 

nghiệp và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo chương trình 

dự án 3PAD do đơn vị Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc 

lập năm 2011), còn 06 hộ dân (Vi Văn Tằng, Hoàng Văn Đại, Vi Văn Học, 

Nông Thị Duyên, Hoàng Văn Tình, Vi Văn Nhọi) có đất lâm nghiệp nằm trong 

khu đất của Công ty lâm nghiệp đã được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất năm 

2009. Do vậy, 06 hộ dân này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp. 

3. Ý kiến tại mục V.3 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Hoàng Thị Loan, thôn Bản Pò, xã Cư Lễ, huyện Na Rì phản ánh: 

Hiện một số hộ dân trong thôn có diện tích đất rừng trùng chéo với đất của Lâm 

trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

Trả lời: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND huyện Na Rì, 

UBND xã Cư Lễ, đơn vị tư vấn thi công xác định ranh giới sử dụng đất giữa 

Công ty lâm nghiệp và các chủ sử dụng đất giáp ranh. Kết quả rà soát, xác định 

ranh giới đất lâm nghiệp của các hộ dân thôn Bản Pò theo ý kiến cử tri không 

trùng chéo với đất của Công ty lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng. 

4. Ý kiến tại mục V.4 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Vi Văn Toán thôn Bản Vọt, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới phản ánh: 

Hiện nay trên địa bàn xã Hòa Mục nhiều trường hợp được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp từ năm 2014 bị sai tên, tuổi, diện tích sử dụng nhưng 

vẫn chưa được chỉnh sửa, đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn các thủ tục để 

chỉnh sửa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trả lời:   

Khi các hộ dân nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải kiểm tra kỹ tất 

cả các thông tin trên giấy chứng nhận, nếu phát hiện thấy sai thì phải trả lại ngay để 

cơ quan chức năng chỉnh sửa . Nay các hộ dân mới phát hiện các thông tin trên giấy 

chứng nhận có sai sót thì thực hiện như sau:  

Các hộ dân nộp hồ sơ xin chỉnh lý biến động đất đai tại UBND xã nơi có đất 

hoặc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới để được giải quyết. 

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai (theo mẫu) và bản gốc giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất (nếu các hộ dân chưa rõ thì đến gặp công chức địa chính xã nơi 

có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới để lấy mẫu đơn 

và được hướng dẫn thực hiện).  

5. Ý kiến tại mục V.5 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Nguyễn Viết Trung, Chủ tịch  UBND xã An Thắng, huyện Pác 

Nặm phản ánh: Mỏ vàng Bản Nghiểng – Vằng Ma, thuộc xã An Thắng, huyện 

Pác Nặm do Công ty Cổ phần thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát được 

cấp phép khai thác từ năm 2010. Tháng 10/2013, mỏ vàng trên đã bị cấp có 

thẩm quyền thu hồi giấy phép và ngừng khai thác. Hiện nay, việc hoàn thổ, san 

lấp mặt bằng, phục hồi môi trường đã được thực hiện, tuy nhiên, đất khu vực 

trên chưa được giao cho nhân dân địa phương sản xuất nông nghiệp. Đề nghị 

cấp có thẩm quyền sớm thực hiện các thủ tục để giao đất cho nhân dân địa 

phương sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời: 

Ngày 26/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về 

việc thu hồi khu đất khai thác khoáng sản vàng sa khoáng tại Bản Nghiểng (Bản 

Nghiểng) -Vằng Ma, xã An Thắng, huyện Pác Nặm và giao cho Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận, quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thấy có sự sai lệch vị trí, diện tích 

giữa bản đồ trích đo địa chính khu đất đo đạc năm 2011 so với hiện trạng sử 

dụng, đường địa giới hành chính 364 xác định chưa chính xác. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh; ngày 04/12/2017, UBND tỉnh 

Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 6059/UBND-KT đồng ý cho Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn lập hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích đã thu hồi tại 

quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đảm 

bảo đúng theo đường địa giới hành chính 364 do tỉnh Bắc Kạn quản lý. 

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập hồ sơ điều chỉnh diện 

tích khu đất, trình UBND tỉnh theo quy định. Trên cơ sở quyết định của UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Pác Nặm, UBND xã An Thắng xây dựng 

phương án sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, sớm đưa 

đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

6. Ý kiến tại mục V.7 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Vũ Quang Vinh, Tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa thành phố Bắc 

Kạn đề nghị: Sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại 

thôn Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. 

Trả lời: 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Bắc Kạn, UBND phường Xuất Hóa kiểm tra ý kiến đề nghị 

của cử tri. Qua kiểm tra, các thửa đất ở đã được đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính nhưng chưa được cấp GCNQSD đất do bản đồ thu hồi đất thực hiện dự án 

nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3B chưa được cập nhật, chỉnh lý lên bản đồ địa 

chính. Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng Đăng 

ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động lên bản đồ địa chính chuyển cho UBND 

phường Xuất Hóa để tổ chức cấp GCNQSD đất cho các hộ dân theo quy định.  

Đối với đất lâm nghiệp liên quan đất khu đất của Công ty Lâm sản Bắc 

Kạn, năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao tổ chức 

thanh tra liên ngành việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Lâm sản Bắc Kạn. 

Sau khi kết thúc thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo kết quả cụ 

thể đến UBND phường Xuất Hóa và cử tri. 

7. Ý kiến tại mục V.8 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Nguyễn Đình Minh, tổ Bản Rạo, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc 

Kạn đề nghị:  

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng và đất 

ruộng cho các hộ dân tại tổ, trong đó bao gồm cả gia đình ông. 

- Đối với một số hộ dân trước đây trong quá trình vận động phủ xanh đất 

trống đồi núi trọc đã được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị 

tách riêng cho mỗi hộ. 

Trả lời: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Bắc Kạn, UBND phường Xuất Hóa kiểm tra, rà soát ý kiến đề 

nghị của cử tri. Qua kiểm tra, các thửa đất sản xuất nông nghiệp tại tổ Bản Rạo 

đã được đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với cấp GCNQSD đất (theo Luận 

chứng kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ 

sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 xã thuộc 5 huyện và 

01 thị xã tỉnh Bắc Kạn).  

Đối với các thửa đất đã được đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính mà chưa 

được cấp GCNQSD đất, các chủ sử dụng đất đề nghị UBND phường Xuất Hóa 

hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn để được hướng 

dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 

2013. Đối với các thửa đất phát sinh sau khi đo đạc bản đồ, các chủ sử dụng đất 

có trách nhiệm đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 

và được cấp GCNQSD đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của 

Luật Đất đai năm 2013. 
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Đối với ý kiến đề nghị tách riêng các thửa đất lâm nghiệp để cấp 

GCNQSD đất cho mỗi hộ, đề nghị các chủ sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn để được hướng dẫn thực hiện. 

8. Ý kiến tại mục V.10 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Trần Thị Thân, tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa thành phố Bắc 

Kạn phản ánh: Việc sử dụng đất không hiệu quả của Công ty Na Rì Hamico. Đề 

nghị tỉnh thu hồi xem xét giao đất cho nhân dân địa phương canh tác, sử dụng. 

Trả lời: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát việc 

quản lý sử dụng đất của các doanh nghiệp (tại Văn bản số 6552/UBND-KT ngày 

26/12/2017), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, địa 

phương tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, chấp hành pháp luật về đất 

đai, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất của các doanh 

nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (hoàn thành trong quý I/2018). Trong đó có tổ chức 

kiểm tra đối với Công ty Na Rì Hamico; kết quả kiểm tra nếu Công ty Na Rì 

Hamico sử dụng đất không hiệu quả Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét thu hồi đất theo quy định.  

9. Ý kiến tại mục V.12 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử Tri Hoàng Văn Cường, cán bộ Tư pháp xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể 

phản ánh: Cơ sở sản xuất miến dong Nhất Thiện gây ô nhiễm môi trường trong 

quá trình sản xuất kinh doanh. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác 

kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời”. 

Trả lời: 

Cơ sở chế biết tinh bột và sản xuất miến dong Nhất Thiện được UBND 

huyện Ba Bể xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 

832/UBND-GXN ngày 29/7/2013.  

Ngày 24/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Mỹ Phương kiểm tra thực tế tại cơ sở, 

tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng 

đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận, đã xây dựng hệ thống thu gom 

toàn bộ nước thải, bã củ dong riềng được đổ thải vào bãi đất của cơ sở với diện 

tích với diện tích khoảng 7.000 m
2
, dọc bờ suối Mỹ Phương giáp với diện tích 

đất của cơ sở còn có hiện tượng bao bì sau sử dụng vứt bừa bãi, đoàn kiểm công 

tác đã nhắc nhở, yêu cầu cơ sở khắc phục, xử lý theo quy định. 

10. Ý kiến tại mục V.15 tại Báo cáo số 01/BC-HĐND. 

Cử tri Hoàng Văn Hoạt, UBMTTQVN phường Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn phản ánh: Tình trạng mương thoát nước thải y tế của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh ra cánh đồng Khuổi Thuổm gây lúa lốp, ảnh hưởng đến năng suất lúa. 
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Đề nghị xét nghiệm kiểm tra mẫu nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt để bảo vệ 

sức khỏe cho nhân dân tại khu vực này. Đồng thời đề nghị có phương án cấp 

nước sạch cho người dân hoặc có chính sách tái định cư cho một số hộ dân 

đang sinh sống gần khu vực Nghĩa Trang Đon Tuân do có nguy cơ bị ô nhiễm 

nguồn nước”. 

Trả lời: 

Nội dung này, ngày 29/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố làm việc với UBND 

phường Huyền Tụng và cử tri Hoàng Văn Hoạt, Chủ tịch UBMTTQVN phường 

Huyền Tụng. Qua làm việc, cử tri chỉ được phản ánh nội dung: “nước rỉ từ bãi 

chôn lấp rác thải sinh hoạt tại tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tụng gây ảnh 

hưởng năng suất và chất lượng lúa của một số hộ dân tổ Chí Lèn và Khuổi Hẻo 

(lúa bị lốp, ngã, đỗ không được thu hoạch;gạo khi nấu chín có mùi hôi)”. Vì 

vậy, ý kiến tổng hợp nội dung phản ánh của cử tri Hoàng Văn Hoạt tại báo cáo 

số 01/BC-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh là chưa chính 

xác. Nội dung phản ánh thực tế, Sở Tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện kiểm tra 

và báo cáo sau. 

Đối với việc lấy mẫu, xét nghiệm nước giếng phục vụ sinh hoạt của các hộ 

dân khu vực Khuổi Thuổm (dọc theo hệ thống thoát nước của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản trả lời Hội đồng nhân dân thành 

phố Bắc Kạn tại Văn bản số 1745/STNMT-CCBVMT ngày 06/12/2017. Sau đó, Hội 

đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn đã có Văn bản số 15/HĐND-VP ngày 22/01/2018 

về việc giải quyết và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐNH thành phố Bắc 

Kạn khóa VI. 

Đối với ý kiến của cử tri, đề nghị có phương án cấp nước sạch cho người dân 

sử dụng hoặc có chính sách tái định cư cho một số hộ dân hiện đang sinh sống gần 

khu vực nghĩa trang Đon Tuấn, nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước Bắc Kạn và UBND thành phố Bắc Kạn xem xét có phương án giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- LĐ Sở; 

- LĐ VP; 

- Lưu VT-VP (10b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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