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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v trả lời kiến nghị của                  

Doanh nghiệp 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4510/UBND-THVX 

ngày 20/8/2018 về việc thực hiện Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 10/8/2018 của 

Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của 

Doanh nghiệp nêu tại Báo cáo số 04/BC-HH ngày 09/8/2018 của Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh như sau: 

1. Mục III.2 (Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn) 

1.1. Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 

trạm cấp nước Bạch Thông, trạm cấp nước Na Rì xây dựng bằng nguồn vốn ADB 

do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Trong quá trình bàn giao, Công ty không được 

nhận các hồ sơ liên quan bắt đầu từ quá trình chuẩn bị, xây dựng dự án, báo cáo 

khoan thăm dò, khảo sát giếng, địa chất, địa hình…Vì vậy gây rất nhiều khó khăn 

trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép. Công ty đã gửi công văn đến 

UBND huyện Bạch Thông (đơn vị quản lý, vận hành đầu tiên) đề nghị cung cấp tài 

liệu khảo sát, khoan thăm dò nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Từ khi 

được bàn giao quản lý, khai thác (năm 2013), số lượng khách hàng sử dụng ít, 

doanh thu hàng năm thấp, giá nước không tăng được do nhà nước tăng nhiều loại 

thuế, phí, công trình cũ phải thay thế, sửa chữa nhiều nên nguồn thu không đảm 

bảo nguồn kinh phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trạm, Công ty vẫn phải 

hỗ trợ bù lỗ. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện lập báo cáo xây dựng trạm 

cấp nước mới tại Bạch Thông từ nguồn vốn của Ngân hàng phát triển ADB, vì vậy, 

đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện có hướng 

xem xét cho Công ty được phép lập hồ sơ “Cấp giấy phép theo điều kiện thực tế 

hiện có, căn cứ trên số liệu thực tế của trạm để làm cơ sở xác định lưu lượng cấp 

phép. Số liệu khai thác nước thực tế của trạm cấp nước Bạch Thông hoàn toàn tương 

ứng với số liệu hút nước thí nghiệm thay vì giải pháp hút nước thí nghiệm nhằm 

giảm các thủ tục hành chính và chi phí không cần thiết”. 

Trả lời: Trạm cấp nước Bạch Thông hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước trước thời điểm Luật Tài nguyên nước năm 2012 có hiệu lực thi 

hành. Theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của 
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, trạm 

cấp nước Bạch Thông thuộc đối tượng phải lập Báo cáo khai thác, sử dụng nước 

dưới đất theo mẫu số 27 phần A ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, nội dung 

báo cáo cần thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo khai thác nước 

dưới đất gồm: các báo cáo, tài liệu điều tra, đánh giá, quan trắc dưới đất đã thực 

hiện tại khu vực khai thác; các báo cáo, tài liệu, số liệu khi thăm dò, thi công, xây 

dựng, vận hành công trình khai thác nước dưới đất... Do vậy, việc Công ty đề nghị 

cấp giấy phép không dựa vào cơ sở kỹ thuật là không đúng quy định. Để hướng 

dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị khai thác, sử dụng nước dưới đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 14/STNMT-TNN ngày 05/01/2017, 

Văn bản số 536/STNMT-TNN ngày 12/4/2018. Đề nghị Công ty nghiên cứu triển 

khai thực hiện. 

1.2. Trong trường hợp không cấp phép được, cho phép Công ty kéo dài thời 

gian khai thác đến khi Dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng trạm 

cấp nước mới tại Bạch Thông hoàn thành. 

Trả lời: Hiện nay một số huyện trên địa bàn tỉnh (Bạch Thông, Pác Nặm…) 

đang có dự án đầu tư hệ thống cấp nước bằng nguồn vốn ADB giai đoạn 2017-

2020, sau khi đi vào hoạt động sẽ thay thế trạm cấp nước hiện tại. Tuy nhiên, dự án 

cấp nước mới tại huyện Bạch Thông đang trong giai đoạn lập dự án, chưa rõ thời 

gian đi vào hoạt động. Do vậy, việc cho phép Công ty kéo dài khai thác không có 

giấy phép đến khi Dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng trạm cấp 

nước mới tại Bạch Thông hoàn thành là không phù hợp. Việc trạm cấp nước Bạch 

Thông hoạt động khai thác nước khi không có giấy phép đã được Ban chỉ đạo cấp 

nước an toàn tỉnh kiểm tra, đôn đốc yêu cầu lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai 

thác sử dụng tài nguyên nước nhiều lần (năm 2014, 2015, 2016, 2017). 

Ngoài ra, theo quy định, trong quá trình xây dựng dự án trạm cấp nước mới 

theo vốn ADB, chủ đầu tư dự án phải lập Đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài 

nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ nêu trên của các đơn vị. Việc khai 

thác sử dụng nước không phép của Công ty là vi phạm pháp luật, cần phải chấm 

dứt hoạt động. 

1.3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND huyện Chợ 

Mới xử lý dứt điểm việc khai thác nước trái phép của doanh nghiệp A Duyên tại 

địa bàn thị trấn Chợ Mới. 

Trả lời: Thực hiện Văn bản số 4230/UBND-XDCB ngày 07/8/2018 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết vướng mắc đề nghị cấp phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho Doanh nghiệp tư nhân A Duyên (DNTN A Duyên). 
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Ngày 23/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở 

Tư pháp, Sở Xây dựng và UBND huyện Chợ Mới tổ chức cuộc họp để xem xét, 

giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc cấp phép khai thác nước cho DNTN 

A Duyên. Do các tài liệu trong hồ sơ chưa đủ cơ sở để các ngành thống nhất hướng 

xử lý các vướng mắc liên quan đến việc cấp phép, nên cuộc họp đã thống nhất sẽ tổ 

chức hội nghị tại huyện Chợ Mới vào tháng 9/2018 và có mời thêm một số thành 

phần có liên quan để giải quyết dứt điểm việc cấp phép khai thác nước cho DNTN 

A Duyên. 

2. Mục III.6. Công ty TNHH MTV khoáng sản và thương mại Đồng Nam 

có kiến nghị: Hiện nay sản phẩm đá các loại tiêu thụ chậm, người tiêu dùng chưa 

quen sử dụng gạch không nung nên sản phẩm của doanh nghiệp làm ra tiêu thụ 

chậm. Đề nghị không nên ấn định thuế với Doanh nghiệp để doanh nghiệp tự kê 

khai tự chịu trách nhiệm trong việc nộp thuế. 

Trả lời: Theo Luật thuế, các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh phải có trách nhiệm thực hiện nộp ngân sách nhà nước thông qua các 

khoản thuế, phí. Nhằm đảm bảo Kế hoạch thu ngân sách của tỉnh, cơ quan có thẩm 

quyền ban hành nhiều giải pháp để thu ngân sách nhà nước, trong đó có ấn định 

thuế khai thác khoáng sản. Theo quy định của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 

sản, doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân điện tử và camera 

giám sát sản lượng khai thác; khi doanh nghiệp thực hiện xong lắp đặt trạm cân 

điện tử và camera giám sát, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục 

thuế tỉnh đề xuất không thực hiện ấn định thuế mà thực hiện theo hình thức tự kê 

khai nộp thuế theo sản lượng khai thác thực tế.  

3. Mục III.8. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Kạn đề nghị tỉnh xem 

lại quy hoạch cho thuê đất, đối với các đơn vị kinh doanh thì thời gian thuê đất ít 

nhất phải từ 10 năm trở lên mới đảm bảo thu lại vốn. 

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sử 

dụng có thời hạn như sau: “Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử 

dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, 

làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực 

hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu 

tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. 

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không 

quá 70 năm.” 
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Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn thuê đất đối với các tổ chức tối đa 

không quá 50 năm; trường hợp dự án đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu 

tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian cho thuê đất không quá 70 năm. Đồng thời 

Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có 

nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng 

không quá thời hạn quy định. 

Đề nghị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Kạn xem xét, nghiên cứu 

quy định nêu trên để áp dụng trong quá trình lập dự án đầu tư. 

4. Mục III.9 Công ty TNHH MTV & TM Đồng Nam có ý kiến việc thực 

hiện thủ tục hành chính ở một số cơ quan còn chậm trễ, Công ty xin thủ tục cấp mỏ 

từ 2007-2010 mới được cấp vì vậy gây khó khăn cho Công ty. 

Trả lời: Trong giai đoạn 2007-2010, thực hiện quy định của Luật Khoáng 

sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 

2005, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết 03 loại hồ sơ liên quan đến cấp 

phép hoạt động khoáng sản của Công ty Đồng Nam như sau: 

1) Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò:  

Thời gian thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 

160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng 

sản là 90 ngày. 

- Thời điểm đủ điều kiện giải quyết hồ sơ: Ngày 02/11/2007 (theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Văn bản số 2074/UBND-CN ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc cho phép lập hồ sơ); 

- Ngày 15/11/2007: Có văn bản số 754/STNMT-KS đề nghị các sở, ngành 

liên quan cho ý kiến về vị trí, diện tích mỏ; Ngày 29/11/2007: Nhận được ý kiến 

của các ngành; 

- Ngày 21/01/2008: Họp hội đồng thẩm định đề án thăm dò. Hội đồng yêu 

cầu Công ty chỉnh sửa một số nội dung. 

- Ngày 29/01/2008: Công ty chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ; 

- Ngày 01/02/2008: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp phép; 

- Ngày 27/02/2008: UBND tỉnh ban hành Giấy phép thăm dò. 

Như vậy, tổng thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 72 

ngày (không tính thời gian cho ý kiến của các sở, ngành và thời gian chỉnh sửa hồ 

sơ của Công ty). 

2) Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng: 

Thời gian thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 

160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
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thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng 

sản là 30 ngày. 

- Ngày 10/3/2009: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ. 

- Ngày 31/3/2009: Hội đồng họp thẩm định và yêu cầu Công ty chỉnh sửa lại 

một số nội dung. 

- Ngày 22/4/2009: Công ty chỉnh sửa hoàn thiện. 

- Ngày 23/4/2009: Trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng; 

- Ngày 14/5/2009: UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt trữ lượng; 

Như vậy, tổng thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 24 ngày. 

3) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác:  

Thời gian thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 

160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng 

sản là 90 ngày. 

- Ngày 29/5/2009: Tiếp nhận hồ sơ của Công ty; 

- Ngày 17/6/2009: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ và yêu cầu Công ty chỉnh 

sửa một số nội dung trong hồ sơ. 

- Ngày 30/6/2009: Công ty chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ. 

- Ngày 07/7/2009: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp giấy 

phép khai thác cho Công ty; 

- Ngày 02/10/2009, UBND tỉnh có Thông báo số 149/TB-UBND về kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn xem xét 04 hồ sơ dự án xin gia hạn và cấp 

mới khai thác khoáng sản. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra năng lực của 04 doanh 

nghiệp, trong đó có Công ty Đồng Nam. Sau khi hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Báo cáo số 1007/BC-STNMT ngày 03/11/2009. 

- Ngày 17/11/2009: UBND tỉnh ban hành Giấy phép khai thác mỏ đá vôi 

Lũng Váng cho Công ty.  

Như vậy, tổng thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với 

hồ sơ khai thác là 28 ngày.  

5. Mục III.10. Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có kiến nghị:  

Hiện nay Công ty sản xuất thiếu nguyên liệu chỉ đạt khoảng 5.000 tấn kim 

loại/năm, trong khi đó tỉnh lại thực hiện theo quy hoạch mới 20.000 tấn/năm cho 

các doanh nghiệp khác, do đó vừa hạn chế tiến độ sản xuất ổn định lâu dài và 

không có tính khả thi.  

Trả lời: Dự án Nhà máy luyện chì kim loại công suất 20.000 tấn/năm được 

Thủ trướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 
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và sử dụng quặng chì, kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 tại Văn bản số 

03/TTg-CN ngày 03/01/2018. Mỗi Nhà máy chế biến khoáng sản được quy hoạch 

cụ thể trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua. Theo Văn bản số 

7606/BCT-CNNg ngày 17/8/2017 của Bộ Công Thương, Dự án Nhà máy luyện chì 

kim loại công suất 20.000 tấn/năm được quy hoạch vùng nguyên liệu như sau: Chì 

thô thu được trong quá trình sản xuất xỉ giàu mangan từ mỏ chì kẽm Nà Tùm, 

huyện Chợ Đồn; Chì thô sản xuất tại tỉnh Cao Bằng, từ nhà máy tái chế ắc quy tại 

tỉnh Hà Giang; Trữ lượng khoáng sản đã cấp phép mỏ chì kẽm Nà Lẹng - Nà Cà, 

xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu chì thô từ các Nhà 

máy luyện chì trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, vùng nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy 

của Công ty theo quy hoạch không bị ảnh hưởng. 

6. Mục III.13. Hợp tác xã Trần Phú, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì hỏi có 

được hỗ trợ về đất đai khi HTX có kế hoạch xây dựng khu giết mổ có quy mô 200 

con/ngày không? 

Trả lời: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Hợp tác xã là tổ chức 

kinh tế, thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án. Hình 

thức thuê đất do Tổ chức kinh tế được lựa chọn theo hai hình thức thuê đất: Trả 

tiền hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

Theo Điều 110, Luật Đất đai năm 2013 quy định về miễn, giảm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất: “Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực 

ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, trừ dự 

án đầu tư  xây dựng nhà ở thương mại…Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ 

sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông 

nghiệp”. 

Đối chiếu các quy định của pháp luật, dự án xây dựng khu giết mổ của  Hợp 

tác xã Trần Phú là tổ chức kinh tế thuộc trường hợp thuê đất với Nhà nước; được 

xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.  

7. Mục III.17. Nội dung kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về cải 

cách thủ tục hành chính trong việc tiếp cận đất đai. 

Trả lời: Tỉnh Bắc Kạn đã lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn, được Chính phủ 

phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 09/5/2018, hiện đã công bố công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định. Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc khai thác thu 

thập thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã đăng tải thông tin những khu đất giao cho Trung tâm Phát triển 
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quỹ đất tỉnh Bắc Kạn quản lý trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

Về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

thực hiện rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính như: “Thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất” từ 30 ngày xuống còn 25 ngày; “Đăng ký tài sản gắn liền 

với đất” từ 20 ngày xuống không quá 14 ngày; “Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu” từ 30 ngày xuống không quá 20 ngày. Rà soát, lựa 

chọn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 35 thủ tục hành chính và 

mức độ 4 đối với 27 thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên (tổng hợp); 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng: Đất đai, Khoáng sản; 

  TNN-KTTV&BĐKH; 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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