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V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau
kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4522/UBNDTHVX ngày 21/8/2018 về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ
họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri nêu tại Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 14/8/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh như sau:
1. Mục IV.2 Cử tri Hoàng Đức Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng,
huyện Chợ Đồn phản ánh: Tháng 8/2017, do mưa lũ, các bể lắng của Công ty Khai
khoáng Bắc Kạn tại mỏ Nà Tùm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn bị hỏng hóc
không sử dụng được, từ đó đến nay, Công ty Khai khoáng Bắc Kạn đã xả thải trực
tiếp ra suối (chảy từ thị trấn Bằng Lũng qua xã Bằng Lãng) gây ô nhiễm, ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân xã Bằng Lãng. Đề nghị cơ quan
chức năng xem xét, khắc phục.
Trả lời: Ngày 29/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với
UBND huyện Chợ Đồn và UBND các xã Ngọc Phái, xã Bằng Lãng, UBND thị
trấn Bằng Lũng cùng có mặt của cử tri Hoàng Đức Quỳnh tiến hành làm việc tại
Mỏ Nà Tùm, cụ thể như sau:
Theo ý kiến cử tri Hoàng Đức Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lãng, huyện
Chợ Đồn đại diện cho cử tri xã Bằng Lãng phản ánh: “Từ năm 2016 đến tháng
6/2018, suối Bàn Tàn từ khu vực mỏ chì kẽm Nà Tùm đến khu vực xã Bằng Lãng có
hiện tượng đục mặc dù trời không mưa”, chứ không phản ánh “trong tháng 8/2017
do mưa lũ, các bể lắng của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn tại mỏ Nà Tùm,
thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn bị hỏng hóc không sử dụng được, từ đó đến nay,
Công ty Khai khoáng Bắc Kạn đã xả trực tiếp ra suối (chảy từ thị trấn Bằng Lũng
qua xã Bằng Lãng) gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân
xã Bẵng Lãng” như báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 14/8/2018 đã nêu.
Tại buổi làm việc UBND huyện Chợ Đồn báo cáo đã chỉ đạo Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn kiểm tra quá trình bơm nước tháo khô
moong tại mỏ Nà Tùm vào ngày 31/7/2018 hiện tượng nước từ moong bơm ra làm
đục suối Bản Tàn như cử tri phản ánh là có thật.
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Theo báo cáo của Công ty, trong quá trình sản xuất do trục trặc về máy bơm,
Công ty đã có phương án khắc phục bằng cách quây dòng nước, khi nước moong khai
thác dâng lên, do tốc độ dòng chảy khi bơm lớn nên nước bơm ra suối không được
trong, tuy nhiên việc Công ty bơm nước làm nước suối đục là không thường xuyên.
Với nội dung trên, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu và Công ty đã cam kết những
nội dung sau: Công ty chỉ bơm nước trực tiếp ra suối Bản Tàn khi dừng khai thác,
thực hiện bơm nước vào hồ lắng khi khai thác, đồng thời có thông báo về thời gian
khai thác, thời gian dừng khai thác cho UBND xã Bằng Lãng biết để thông báo
người dân có kế hoạch lấy nước suối phục vụ sản xuất; thực hiện gia cố bờ ao lắng
bên suối Bản Tàn và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường; khẩn trương lập
báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Mục IV.3 Cử tri Ma Thị Hạnh, thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ
Đồn phản ánh: Từ tháng 4/2017, trên địa bàn thôn Bản Lắc thường xuyên xảy ra
hiện tượng sụt lún đất (gồm 5 hố), tuy nhiên đến nay chưa được cấp có thẩm quyền
khắc phục. Đề nghị xem xét, khắc phục và cho biết nguyên nhân xảy ra hiện tượng
sụt lún đất.
Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4280/UBND-CN
ngày 08/8/2018 về việc khắc phục sự cố sụt lún đất tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ
Đồn theo đề nghị của UBND huyện Chợ Đồn tại Báo cáo số 205/BC-UBND ngày
06/8/2018. Ngày 21/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công
Thương, UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Bằng Lãng, thôn Bản Lắc và Công ty
Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tiến hành kiểm tra khu vực sụt lún đất tại thôn Bản
Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn. Kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2018
đến thời điểm kiểm tra có tổng 05 hố sụt (không phải từ tháng 4/2017 như phản
ánh), các hố sụt đã được UBND xã cắm rào chắn và biển cảnh báo. Khi xảy ra sụt
lún, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có hỗ trợ kinh phí cho bà con, tuy nhiên
đến thời điểm kiểm tra còn 02 hộ gia đình chưa nhận được tiền hỗ trợ. Sau khi
kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1296/STNMT-KS ngày
22/8/2018 đề nghị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chủ động phối hợp với
chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng để khắc phục sự cố bị sụt
lún đất đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất nông nghiệp theo nội dung đã cam kết
tại Văn bản số 05/CV-NB ngày 23/8/2018 của Xí nghiệp khai thác khoáng sản
Bằng Lãng thuộc Công ty; đồng thời báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số
1298/STNMT-KS ngày 22/8/2018.
Để xác định nguyên nhân sụt lún tại khu vực thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng
cũng như các khu vực lân cận, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND
huyện Chợ Đồn và UBND xã Bằng Lãng đang tích cực phối hợp với Viện Khoa
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học Địa chất và Khoáng sản thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết
hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" được Bộ Tài nguyên và
Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-BTNMT ngày 17/5/2018. Sau khi
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có thông báo chính thức về nguyên nhân sụt
lún, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin kịp thời cho nhân dân và cử tri biết.
3. Mục IV.4.1 Cử tri Vi Quốc Đội, thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ
Đồn đề nghị: Cơ quan chức năng có ý kiến đối với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và
Môi trường và các cơ quan có liên quan sớm có kết luận chính thức về hiện tượng
sụt lún trên địa bàn huyện Chợ Đồn để thông tin cho nhân dân biết. Trường hợp
do ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ gây nên thì xem xét phương án đền bù,
di dời dân đến khu vực khác hoặc dừng hoạt động khai thác khoáng sản đối với
Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn.
Trả lời: Việc xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hiện tượng
sụt lún tại khu vực huyện Chợ Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung
vào nhiệm vụ Đề án "Điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất
đá các vùng núi Việt Nam'' tại Văn bản số 5702/VPCP-NN ngày 02/6/2017. Trên
cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh
giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" tại Quyết
định số 1570/QĐ-BTNMT ngày 17/5/2018. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi
trường, UBND huyện Chợ Đồn và UBND các xã có liên quan đang tích cực phối
hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Sau
khi có kết quả thông báo của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài
nguyên và Môi trường sẽ thông tin kịp thời cho nhân dân và cử tri biết.
4. Mục IV.4.2 Cử tri Vi Quốc Đội, thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ
Đồn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nơi xử lý chất thải, bãi đổ thải,
tập kết khoáng sản trong phạm vi đơn vị mỏ quản lý đảm bảo đúng phương án
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và kiểm tra các xe vận chuyển
khoáng sản ra khỏi mỏ phải được vệ sinh tránh tình trạng để rơi bùn đất dọc Quốc
lộ 3B ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân nhất là các hộ dân ở các tổ
9,10 thị trấn Bằng Lũng.
Trả lời: Nhằm bảo đảm an toàn bãi thải đất đá, hồ chứa nước, bùn thải trong
mùa mưa lũ đối với khu vực khai thác khoáng sản, ngày 23/4/2018, Sở Tài nguyên
và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của mỏ chì kẽm Nà Tùm,
qua kiểm tra cho thấy, Công ty đã xây dựng bãi thải ngoài theo báo cáo đánh giá
tác động môi trường (ĐTM), tuy nhiên khối lượng đất đá thải và phạm vi đổ thải
có lớn hơn so với báo cáo ĐTM được phê duyệt. Để đảm bảo dung tích đổ thải,
Công ty đã gia cố bãi thải đất đá và đào hào che chắn khu vực tập kết tạm thời
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quặng sắt mangan. Hiện tại, Công ty đang hoàn thiện thủ tục đất đai liên quan đến
diện tích đất khu vực bãi thải ngoài.
Nội dung phản ánh “Các xe vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để rơi bùn
đất dọc quốc lộ 3B ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân nhất là các hộ dân
ở tổ 9, tổ 10 thị trấn Bằng Lũng”, theo báo cáo của Công ty, các xe chở quặng
được Công ty che chắn bằng bạt, tuy nhiên hiện nay đường từ tỉnh lộ 254 (Báo cáo số
68/BC-HĐND là Quốc lộ 3B) vào mỏ là đường đất, nên trong những ngày mưa, các
phương tiện ra vào Mỏ có dính bùn đất làm rơi vãi dọc đường tỉnh lộ 254 là đúng.
Về nội dung này, ngày 29/8/2018, tại buổi kiểm tra mỏ Nà Tùm, Công ty
TNHH khai khoáng Bắc Kạn cam kết có biện pháp giảm thiểu tối đa việc rơi bùn
đất khi vận chuyển quặng từ Mỏ ra đường như phụt rửa các xe chở quặng trước khi
ra khỏi Mỏ và bê tông hóa từ đường tỉnh lộ 254 vào Mỏ.
5. Mục IV.5 Cử tri Lâm Thị Trinh, thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang, thành
phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay, một số hộ dân thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang
đã làm đơn gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố về đề nghị cho phép
nắn dòng chảy sông Cầu đoạn qua cánh đồng thôn Nà Rào, xã Dương Quang để
bảo vệ đất nông nghiệp (kinh phí thực hiện cho các hộ dân tự đóng góp) và đã
được Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chuyển đơn lên Sở Tài nguyên
và Môi trường từ tháng 7/2018. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trả lời
để cử tri được biết.
Trả lời: Theo nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã
tiến hành kiểm tra, rà soát đơn kiến nghị từ đầu tháng 7/2018 đến nay, cho thấy Sở
không nhận được hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn
và đơn đề nghị của các hộ dân thuộc thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang.
Tuy nhiên, liên quan đến nội dung xin cải tạo, nắn dòng chống sạt lở đất
ruộng tại xã Dương Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được đề nghị
của UBND thành phố Bắc Kạn về giải quyết đơn đề nghị của ông Hạ Đình Thào
tại thôn Nà Dì xã Dương Quang. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra,
xác minh và báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Kết quả: Ngày 22/8/2018,
UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4592/UBND-XDCB đồng ý về mặt chủ trương
cho hộ gia đình ông Hạ Đình Thào tự bố trí kinh phí thực hiện cải tạo, nắn dòng
chảy tại khu vực Sông Cầu, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn trở về hiện trạng
ban đầu, mục đích để bảo vệ đất trồng lúa; đồng thời giao UBND thành phố Bắc
Kạn chủ động trả lời ông Hạ Đình Thào, giải quyết theo đúng thẩm quyền quản lý
về công tác tài nguyên nước tại địa phương và hướng dẫn thực hiện việc cải tạo
chống sạt lở đất…Chỉ đạo UBND xã Dương Quang có trách nhiệm theo dõi, kiểm
tra, giám sát kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát sinh sự cố, không để
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xảy ra tình trạng lợi dụng thi công để khai thác cát sỏi trái phép.
6. Mục IV.6 Cử tri Triệu Đức Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vũ Loan, huyện
Na Rì phản ánh: Tại Khoản b, Điều 88, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thành lập
Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải) ghi “trong thành phần
có mời đại diện một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về
nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó” nhưng không có văn bản nào
hướng dẫn chi trả chế độ cho các hộ dân trên khi được mời tham gia thành viên
Hội đồng. Đề nghị bổ sung chế độ cho các thành phần nêu trên.
Trả lời: Qua rà soát các quy định hiện hành của pháp luật liên quan (Luật
hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm
2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa
giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm
2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ
sở; Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Bắc Kạn Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn) cho thấy phản ánh của cử tri là chính xác vì hiện nay pháp luật
chỉ quy định việc chi trả các khoản kinh phí để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
(thực hiện ở thôn, tổ, tiểu khu), không có quy định về việc chi trả chế độ bồi dưỡng
cho các hộ dân khi được mời vào Hội đồng thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tại
cấp xã.
Với nội dung kiến nghị của cử tri Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy định bổ sung để có căn cứ thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh ;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UBND huyện: Chợ Đồn; Na Rì;
- UBND thành phố Bắc Kạn;
- UBND các xã: Bằng Lãng; Ngọc Phái;
Dương Quang; Vũ Loan;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng: Đất đai, Khoáng sản;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục BVMT;
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tải);
Gửi bản giấy:
- Các cử tri kiến nghị;
- Lưu: VT,VP.(08b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Oai
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