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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 sau kỳ 

họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 01 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Văn bản số 7187/UBND-THVX ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, 

trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan trả lời nội dung kiến nghị tại mục III.1, III.2, VI.1, VI.2, VII.5; ý thứ nhất 

mục VI.3; mục VI.4, VI.5, Báo cáo số 36/BC-ĐĐBQH. Sau khi xem xét các nội dung 

kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1. Ý kiến cử tri Hoàng Văn Chiến, thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn phản ánh: "Tiếp tục kiến nghị các cấp ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt 

để trao trả lại đất rừng lâm trường đang quản lý không hiệu quả cho người dân 

quản lý sử dụng". 

Trả lời: 

Khu đất lâm nghiệp tại thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc theo phản ánh cử tri, 

đã được Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn quản lý, 

bảo vệ phát triển rừng tự nhiên và cho thuê đất để trồng rừng sản xuất, kinh doanh 

rừng tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 (diện tích đất rừng tự nhiên 

sản xuất là 478,84 ha, diện tích đất trồng rừng sản xuất là 91,43 ha; nguồn gốc đất 

đai là đất của Lâm trường Ngân Sơn trước đây). 

Về giải quyết đơn thư kiến nghị và tồn tại, vướng mắc về đất đai liên quan 

đến các hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã được Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh tổ chức họp để xem xét, giải quyết ngày 26/6/2018. Tại 

Thông báo số 372/TB-BCSĐ ngày 26/6/2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã 

giao Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn phối hợp với chính quyền địa 

phương nơi có đất tổ chức rà soát, làm rõ nguyên nhân và lộ trình giải quyết vướng 

mắc về đất đai, kiến nghị của công dân; đồng thời giao UBND huyện Ngân Sơn 

kịp thời xử lý đơn thư của công dân liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Bắc Kạn theo thẩm quyền; đánh giá chi tiết về điều kiện sản xuất và đời 

sống thực tế của các hộ dân, đề xuất hướng xử lý để đảm bảo ổn định đời sống của 

người dân, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết. 

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1670/QĐ-

UBND về việc thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát việc quản lý, sử dụng đất và 

tham mưu giải quyết vướng mắc về đất đai của Lâm trường huyện Ngân Sơn tại thị 

trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. Hiện nay, Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập 

tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo quy định.  
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Ngày 30/10/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 

942/QĐ-TTCP về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo liên quan đến Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định phê duyệt cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lâm nghiệp 

tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc 

Kạn. Hiện nay Tổ công tác đang nghiên cứu hồ sơ vụ việc nêu trên. 

Sau khi có kết quả giải quyết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, tham 

mưu giải quyết vướng mắc về đất đai giữa người dân với Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Bắc Kạn trên địa bàn thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn theo đúng quy 

định của pháp luật (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 102    

/STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời cử tri Hoàng Văn Chiến, Thôn Bản Hùa, thị 

trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn biết). 

2. Ý kiến cử tri Hoàng Văn Thiết, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm phản ánh: 

"Đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc về việc trồng 

rừng trên diện tích đất rừng đã cấp trùng cho các hộ dân trong xã với Công ty 

TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh".  

Trả lời: 

Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh được UBND tỉnh Bắc 

Kạn chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 2083/UBND-NLN ngày 22/9/2008 và được UBND 

huyện Pác Nặm đồng ý cho Doanh nghiệp trồng rừng tại huyện Pác Nặm tại Văn 

bản số 09/UBND-NLN ngày 09/01/2009.  

Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh và UBND huyện Pác Nặm, Công ty 

TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh tiến hành khảo sát, thiết kế và tổ chức 

trồng rừng từ năm 2009 tại thôn Khuổi Mạn và thôn Phja Đăm thuộc xã Bằng 

Thành.     

Năm 2011, UBND huyện Pác Nặm triển khai đo đạc, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Bằng Thành theo 

dự án 3PAD, trong đó đã cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Thào Văn Tu và hộ ông 

Thào Văn Páo trùng vào diện tích Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình 

Minh đã trồng rừng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/12/2017 Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp cùng các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Pác Nặm, UBND xã Bằng Thành và Công ty 

TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh họp xem xét, giải quyết vướng mắc 

về đất đai đối với khu đất trồng rừng của Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ 

Bình Minh, tại buổi làm việc đã thống nhất yêu cầu Công ty TNHH trồng rừng và 

chế biến gỗ Bình Minh phối hợp với UBND huyện Pác Nặm, UBND xã Bằng 

Thành xem xét tách phần đất có vướng mắc với các hộ gia đình, cá nhân, nhưng 

Công ty chưa phối hợp để thực hiện.      

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 2339/UBND-KT tiếp tục giao 

UBND huyện Pác Nặm chủ trì, phối hợp xem xét nội dung đề nghị của Công ty 

TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh. Sau khi kiểm tra, rà soát UBND 
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huyện Pác Nặm có Văn bản số 295/BC-UBND ngày 04/7/2018 báo cáo UBND 

tỉnh về kết quả rà soát.  Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 3757/UBND-

KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND huyện Pác Nặm, UBND xã Bằng Thành tổ chức kiểm tra thực địa, 

rà soát việc thực hiện trồng rừng của Công ty Bình Minh (mời Công ty Bình Minh 

nhưng vắng mặt). Qua kiểm tra, xác minh thực địa khu đất xác định:  

Tại vị trí thôn Khuổi Mạn: Năm 2011, UBND huyện Pác Nặm đã đo đạc, 

cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho 02 hộ gia đình, cá nhân là hộ ông Thào Văn Tu 

và hộ ông Thào Văn Páo theo dự án 3PAD trùng vào diện tích đất đã trồng cây của 

Công ty Bình Minh, cụ thể:    

- Hộ ông Thào Văn Tu: Đã cấp trùng 29.398,0m
2
 trong tổng 51.981,0m

2
 đất 

thuộc thửa đất số 18 tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp số 02, GCNQSDĐ số BB 

655843, số vào sổ cấp GCN CH00455, cấp ngày 14/11/2011.   

- Hộ ông Thào Văn Páo: Đã cấp trùng 20.152,0m
2
 trong tổng 53.936,0m

2
 

thuộc thửa đất số 20 tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp số 02, GCNQSDĐ số BB 

655457, số vào sổ cấp GCN CH00157, cấp ngày 05/8/2011.      

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Văn bản sổ 70/STNMT - ĐĐ ngày 14/01/2019 báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo, trong đó yêu cầu Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh phối 

hợp với UBND huyện Pác Nặm, UBND xã Bằng Thành và các đơn vị có liên quan 

kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể diện tích đất đã trồng rừng của Công ty; xác định 

nhu cầu sử dụng đất, thực hiện tách phần diện tích đất có vướng mắc với các hộ gia 

đình, cá nhân. Thời gian hoàn thành các nội dung công việc vừa nêu trong quý I 

năm 2019 (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 101 /STNMT-

MT ngày 18/01/2019 trả lời cử tri Hoàng Văn Thiết, Xã Bằng Thành, huyện Pác 

Nặm biết).  

3. Ý kiến của cử tri Quan Thị Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Bộc Bố huyện Pác 

Nặm phản ánh: "Các kiến nghị về việc xem xét miễn giảm tiền sử dụng đất cho các 

trường hợp đã bị Tòa án tuyên hủy năm 2002 các cơ quan chức năng đã trả lời tuy 

nhiên chưa đúng với nguyện vọng của cử tri. Đối với việc này, cử tri cho rằng 

nguyên nhân sảy ra sai sót là do cán bộ thực hiện nhiệm vụ làm sai quy trình, chứ 

không phải do người dân, mặt khác các quy định về nghĩa vụ tài chính hiện tại đối 

với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cao, không giống như thời 

điểm năm 2002 đến năm 2004 thu hồi trong vụ án này, tỉnh cần nghiên cứu có cơ 

chế riêng để giải quyết cho người dân để tránh thiệt thòi"; 

Trả lời:  

-  Ý kiến của bà Quan Thị Hiệp không nêu ý kiến thắc mắc cụ thể của các hộ 

dân nên không có căn cứ để trả lời cụ thể; 

- Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ thấy rằng: Đối với các giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy 

chứng nhận), của các hộ gia đình, cá nhân tại huyện Pác Nặm, được cấp giấy 

chứng nhận năm 2002, đến năm 2007 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn thu hồi tại 

bản án số 64/2007/ HS-ST ngày 29/11/2007, tổng số giấy chứng nhận bị thu hồi là 
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3177 giấy chứng nhận, lý do thu hồi là do cán bộ thực hiện sai quy định; Quyết 

định của Tòa án đề nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận, không đề nghị cấp 

có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận cho các hộ dân. 

Để giải quyết các tồn tại trên, cuối năm 2018 UBND huyện Pác Nặm đã ký 

hợp đồng với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn, đo đạc lại toàn bộ các thửa 

đất bị thu hồi theo Quyết định của Tòa án, để làm căn cứ cho các hộ dân kê khai 

cấp giấy chứng nhận theo quy định; theo dự kiến thì Văn phòng Đăng ký đất đai đo 

đạc ngoài thực địa xong trong tháng 2 năm 2019, sau khi đo đạc xong Văn phòng 

Đăng ký đất đai sẽ hướng dẫn các hộ dân kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu cho các hộ dân theo quy định của Luật đất đai; 

Căn cứ vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận của các hộ dân, căn cứ ý kiến 

xác nhận của UBND xã nơi có đất về nguồn gốc sử dụng đất, về thời điểm tạo lập 

tài sản trên đất; căn cứ các chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm sẽ chuyển thông tin địa chính sang cơ quan 

thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà các hộ dân phải nộp; sau khi có thông báo 

của cơ quan thuế về nghĩa vụ tài chính, nếu các hộ dân nào không nhất trí với số 

tiền phải nộp thì đề nghị có ý kiến thắc mắc bằng văn bản gửi UBND huyện Pác 

Nặm để giải quyết; Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện 

Pác Nặm trả lời cụ thể từng ý kiến thắc mắc của các hộ dân (Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Văn bản số 105 /STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời cử tri 

Quan Thị Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Bộc Bố huyện Pác Nặm biết).  

4. Ý kiến của bà Ngôn Thị Chanh, Hội nông dân huyện Bạch Thông phản 

ánh: "Đề nghị xem xét sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc doanh 

tại các xã Dương Phong, Quang Thuận, Đôn Phong đã được thống kê đo đạc từ 

lâu". 

Trả lời: 

Diện tích đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc 

Kạn tại xã Dương Phong, Quang Thuận, Đôn Phong đã được UBND tỉnh Bắc Kạn 

thu hồi tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 về việc thu hồi diện 

tích đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn đang 

sử dụng tại các xã Đôn Phong, Dương Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông 

giao cho địa phương quản lý, sử dụng; 

Tại điều 2 của Quyết định đã nêu rõ: 

“Điều 2. Giao cho: UBND huyện Bạch Thông, cùng UBND xã Dương Phong, 

Đôn Phong, Quang Thuận có trách nhiệm tiếp nhận diện tích đất do Công ty 

TNHHMTV lâm nghiệp Bắc Kạn bàn giao, tổ chức thực hiện đóng mốc ranh giới 

cố định ngoài thực địa; thực hiện giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định hiện hành” 

Theo Điều 2 của Quyết định trên thì UBND huyện Bạch Thông, UBND các 

xã  Đôn Phong, Dương Phong, Quang Thuận có trách nhiệm tiếp nhận diện tích đất 

do Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bắc Kạn bàn giao và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định hiện hành. 
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Cho đến nay UBND huyện Bạch Thông vẫn chưa triển khai công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên cho các hộ dân; lý do là 

chưa có kinh phí để thực hiện; 

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, đề nghị UBND huyện Bạch Thông bố 

trí kinh phí để lại từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm để tổ chức cho các hộ 

dân, kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã ban hành Văn bản số 106 /STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời 

cử tri Ngôn Thị Chanh, Hội nông dân huyện Bạch Thông biết). 

II. KHOÁNG SẢN 

1. Ý kiến của bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bản Thi, huyện 

Chợ Đồn phản ánh: “Xem xét, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại địa bàn xã Bản 

Thi. Hiện nay ngoài diện tích đã cấp phép cho Công ty Kim loại màu Bắc Kạn 

đang khai thác thì còn một số địa điểm chưa được đánh giá về trữ lượng khoáng 

sản, trong khi những điểm này vẫn xảy ra khai thác trái phép, gây ảnh hưởng đến 

an ninh trật tự ở địa phương”. 

Trả lời:  

Trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn có mỏ kẽm chì Chợ Điền, được 

Tổng cục Địa chất (trước đây) cấp giấy phép khai thác cho Xí nghiệp liên hợp kim 

loại màu thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Công ty cổ phần Kim loại màu 

Thái Nguyên - Vimico) tại Quyết định số 340/QĐ/KLM ngày 19/8/1985 với diện 

tích 1.640 ha; gồm 13 khu (Khuổi Khem, Lũng Cháy, Suối Teo, Phia Khao, Lũng 

Hoài, Mán - Suốt, Bó Pen, Bình Chai, Cao Bình, Sơn Thịnh, Lapotinte, Bó Luông, 

Đèo An); giấy phép không thời hạn. 

Ngoài ra, trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn có một số khu vực khoáng 

sản chì kẽm có tiềm năng như: Kéo Nàng và Đầm Vạn nhưng chưa thuộc quy 

hoạch tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015. Vì vậy, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã đề nghị đưa vào quy hoạch làm cơ sở để cấp phép hoạt động 

khoáng sản, cụ thể:  

- Khu vực chì kẽm Đầm Vạncó diện tích khoảng 85ha, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có văn bản hướng dẫn Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn bổ sung vào quy hoạch 

khoáng sản. 

- Khu vực chì kẽm Kéo Nàng có diện tích 120ha. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã kiểm tra thực địa, xin ý kiến của các ngành đã báo cáo UBND tỉnh xem 

xét đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Công Thương xem xét bổ sung vào quy hoạch khoáng sản. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn xã Bản 

Thi được bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 

trường nghiên cứu, tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép hoạt 

động khoáng sản theo quy định, để đảm bảo việc quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên khoáng sản có hiệu quả (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn 

bản số 103/STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời cử tri Lê Thị Phương, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn biết). 
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2. Ý kiến của bà Đinh Thị Mỹ, cán bộ khuyến nông khuyến lâm xã Sỹ Bình, 

huyện Bạch Thông phản ánh: "Mỏ chì kẽm Nà Cà, Nà Lẹng mặc dù hiện nay 

đang tạm dừng hoạt động, nhưng những hoạt động của mỏ trước đó đã ảnh 

hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Các loại đất đá của mỏ khi trời 

mưa trôi xuống ruộng đã ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Đề nghị cơ 

quan chức năng xem xét và sớm có biện pháp khắc phục, xử lý”. 

Trả lời: 

Mỏ chì kẽm Nà Cà - Nà Lẹng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công ty TNHH khai khoáng Bắc 

Kạn tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 2199/GP-BTNMT ngày 07/10/2014. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường dự án 

đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến mỏ (điều chỉnh) được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 (thay thế Quyết định 

số 1171/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

Trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn đã triển khai 

công tác xây dựng cơ bản mỏ để đưa mỏ vào hoạt động theo giấy phép khai thác được 

cấp và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Theo phản ánh của cử 

tri về hoạt động mỏ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Để làm rõ, 

xác minh nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh và yêu 

cầu Công ty khắc phục lại nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân bằng cách lắp đặt 

đường ống dẫn nước từ nguồn nước tự chảy về bể chứa nước do Công ty xây dựng tại 

vị trí thích hợp, để cung cấp nước cho nhân dân.  

Nội dung liên quan hoạt động khai thác mỏ Nà Lẹng, Nà Cà gây vùi lấp đất 

sản xuất nông nghiệp của người dân được Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn 

phản ảnh trên chương trình Thời sự ngày 25/5/2018. 

Sau khi có nội dung phản ánh nêu trên, ngày 31/5/2018 Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Sỹ Bình và Công ty 

TNHH khai khoáng Bắc Kạn kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh. Kết 

quả kiểm tra xác nhận thông tin phản ánh của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Bắc Kạn là đúng thực tế. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thực hiện các nội dung, bao 

gồm: Phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân thống kê, hỗ trợ và khắc 

phục đối với diện tích bị ảnh hưởng; nạo vét đất đá, bùn đã vùi lấp khe suối, rãnh, 

đất tràn qua đường liên xã và rãnh thoát nước mưa chảy dọc theo đường vào khu 

văn phòng mỏ; kè rọ đá tại đập chắn bãi thải khu vực khai thác để đảm bảo an 

toàn. Theo báo cáo của Công ty, đầu tháng 6/2018 Công ty đã phối hợp với người 

dân và chính quyền địa phương thực hiện xong thống kê thiệt hại của các hộ gia 

đình để làm cơ sở hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Nhưng hiện nay, 

do Công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, Công ty tạm dừng mọi 

hoạt động tại mỏ nên chưa bố trí được nguồn kinh phí để hỗ trợ các thiệt hại. Nội 

dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty thực hiện (Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 104/STNMT-MT ngày 

18/01/2019 trả lời cử tri Đinh Thị Mỹ, Cán bộ khuyến nông khuyến lâm xã Sỹ 

Bình, huyện Bạch Thông biết). 
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III. MÔI TRƯỜNG 

1. Ý kiến của ông Đỗ Văn Thắng, tổ 11A, phường Sông Cầu, thành phố Bắc 

Kạn phản ánh: “Hiện nay, dự án trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Nam 

Huế tại tổ 1 phường Đức Xuân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt 

của người dân lân cận. Đề nghị kiểm tra và chỉ đạo các giải pháp khắc phục trong 

thời gian tới”.  

Trả lời: 

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần của Công ty 

TNHH Nam Huế được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 và phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 09/12/2016.  

Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp 

nhận thông tin phản ánh của công dân, Báo chí về dự án Trang trại chăn nuôi lợn 

của Công ty TNHH Nam Huế gây ô nhiễm môi trường và Sở đã chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh và có văn bản số 1885/STNMT-

CCBVMT ngày 30/10/2018 yêu cầu Công ty TNHH Nam Huế khắc phục một số 

tồn tại trong quá trình hoạt động, đồng thời báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 

2064/STNMT-CCBVMT ngày 21/11/2018 

Đến ngày 26/11/2018, Công ty TNHH Nam Huế có văn bản số 108/CTNH báo 

cáo giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn 

bản số 1885/STNMT-CCBVMT ngày 30/10/2018, theo báo cáo của Công ty, đã khắc 

phục xong cơ bản các tồn tại.  

Hiện tại, Công ty TNHH Nam Huế đang xin điều chỉnh quy mô dự án giảm từ 

1200 lợn nái, 6000 lợn thịt xuống còn 600 lợn nái, 2000 lợn thịt và điều chỉnh hạng 

mục tường rào cho phù hợp với thực tế hoạt động. Về nội dung này, UBND tỉnh đã 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh 

về chủ trương điều chỉnh theo đề nghị của Công ty TNHH Nam Huế, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ có hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ về bảo vệ môi 

trường đối với Trại chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn nái ngoại thuần tại tổ 1A, 

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn (Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Văn bản số 99/STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời cử tri Đỗ Văn Thắng, Tổ 11A, 

phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn biết). 

2. ý kiến của bà Nông Thị Liên, Thôn Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 

Thông phản ánh: "Khói bụi do Nhà máy gang Cẩm Giàng thải ra gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất hoa màu của người dân xung quanh 

khu vực nhà máy”.  

Trả lời:  

Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy luyện gang Bắc Kạn của Công ty CP Khoáng 

sản Tây Giang Bắc Kạn được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2015; Công trình 

bảo vệ môi trường của dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại Văn 

bản số 299/XN-STNMT ngày 08/03/2018. Trong quá trình hoạt động, Công ty CP 
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Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn đã thực hiện bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt.  

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 6 năm 2018, trong quá hoạt động, Nhà máy gặp 

sự cố 2 lần do hỏng hóc các thiết bị và sụt áp lưới điện. Do vậy, khi xảy ra trục trặc 

kỹ thuật, để đảm bảo an toàn tránh sự cố nổ lò cao và khi khởi động lại hệ thống 

dây truyền sản xuất, bắt buộc nhà máy phải sử dụng quạt công nghiệp để cấp gió 

vào lò để đẩy cột liệu, đồng thời mở các van đỉnh lò dẫn đến khói, bụi tồn lưu 

trong đỉnh lò phát tán gây ô nhiễm môi trường.  

Vấn đề này, trong tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp với Công An tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm khói bụi của 

Nhà máy, kết quả Nhà máy xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường là do sự cố. 

Hiện tại, Nhà máy gang Cẩm Giàng đã dừng sản xuất từ tháng 10/2018, sau 

khi Nhà máy đi vào hoạt động trở lại, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp 

với huyện Bạch Thông và xã Cẩm Giàng để giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường của Công ty trong quá trình hoạt động của Nhà máy để đảm bảo trong quá 

trình sản xuất khói, bụi phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn (Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Văn bản số 107 /STNMT-MT ngày 18/01/2019 trả lời cử 

tri Nông Thị Liên, Thôn Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông biết). 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VP.  
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