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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  TÀI   NGUYÊN  VÀ  MÔI  TRƯỜNG 
 

Số:               / STNMT-VP 

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

thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 02 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Văn bản số 325/UBND-THVX ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, 

trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung tại ý 1, 2, 3, 4, 5 mục 

V Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 07/01/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi 

tiến hành rà soát, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

1. Cử tri Bế Thiện Tuân, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể phản ánh: Năm 2007 

- 2008 Nhà nước thu hồi diện tích đất tại thôn Tà Kèn, xã Nam Mẫu để xây 

dựng hồ thủy điện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên, hiện nay diện 

tích đất ruộng đã thu hồi nhưng không sử dụng đến. Đề nghị xem xét cho 

người dân tại 02 thôn: Đán Mẩy, Nà Phại, xã Nam Mẫu mượn diện tích đất 

ruộng đã thu hồi để sản xuất, canh tác tránh lãng phí.   

Trả lời:   

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, ngày 19/02/2019, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Ba Bể, UBND xã Nam Mẫu, Vườn 

Quốc gia Ba Bể tổ chức khảo sát thực địa, nghiên cứu, xem xét nội dung kiến nghị 

của cử tri:    

1) Về tình hình quản lý, sử dụng đất: 

Khu đất cử tri Bế Thiện Tuân đề cập và kiến nghị cho người dân tại 02 thôn: 

Đán Mẩy, Nà Phại -  xã Nam Mẫu mượn để sản xuất, canh tác là phần diện tích đất 

nông nghiệp (đất trồng lúa nước) nằm trong phạm vi ranh giới đất Nhà nước đã thu 

hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Thủy điện Na Hang (phần 

diện tích đất này nằm trên cao trình mực nước dâng của Thủy điện, không bị ngập 

nước). Theo hồ sơ, tài liệu đất đai và báo cáo cáo của cơ quan chuyện môn huyện 

Ba Bể, Vườn Quốc gia Ba Bể thì khu đất nêu trên sau khi thực hiện thu hồi, bồi 

thường giải phóng mặt bằng xong đã giao cho Vườn Quốc gia Ba Bể để quản lý. 

2) Nhu cầu sử dụng đất để sản xuất, canh tác: 

Qua khảo sát, xác minh về vị trí, điều kiện tự nhiên và tình hình đời sống, sản 

xuất tại 02 thôn: Đán Mẩy, Nà Phại -  xã Nam Mẫu cho thấy: Thôn Đán Mẩy và 

Nà Phại, xã Nam Mẫu là 02 thôn nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể, 

tiếp giáp với khu đất Nhà nước đã thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng thực 

hiện Thủy điện Na Hang, do Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý. Tổng cả 02 thôn có 

145 hộ dân, 820 nhân khẩu; các hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông; diện 
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tích đất sản xuất, canh tác nông nghiệp ít, chủ yếu là đất đồi dưới chân của rừng 

đặc dụng; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chưa đủ đất để sản xuất nông nghiệp.  

Về nội dung kiến nghị của cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho các 

hộ dân tại 02 thôn: Đán Mẩy và Nà Phại mượn đất nông nghiệp (phần diện tích đất 

ruộng lúa không ngập nước) để sản xuất, canh tác là phù hợp với tình hình, điều 

kiện thực tế địa phương.  

3) Về quan điểm của chính quyền địa phương và Vườn Quốc gia Ba Bể: 

Vườn Quốc gia Ba Bể, UBND huyện Ba Bể, UBND xã Nam Mẫu đều nhất 

trí, đồng thuận với nội dung kiến nghị của cử tri và tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hộ gia đình, cá nhân hiện nay đang sinh sống tại thôn Đán Mẩy, Nà Phại thiếu đất 

sản xuất mượn đất để sản xuất, canh tác nhằm ổn định đời sống, kinh tế và tránh 

tình trạng lấn chiếm, khai thác trái phép rừng đặc dụng.  

Tuy nhiên, việc cho các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất sản xuất mượn đất phải 

được xây dựng phương án cụ thể, để thực hiện được nội dung kiến nghị của cử tri, 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo cáo và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh 

có văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể.      

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 

268/STNMT-ĐĐ trả lời để cử tri Bế Thiện Tuân biết.  

2. Cử tri Nguyễn Đình Quyết, thôn Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ 

Mới, phản ánh: Công tác quản lý đất lâm nghiệp của Công ty Cổ phần 

SAHABAK không hiệu quả để xẩy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất, 

trồng cây trên đất. Đề nghị có giải pháp quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng 

tranh chấp đất hoặc có cơ chế giao lại đất cho nhân dân để canh tác nhằm 

tránh lãng phí đất. 

Trả lời:  

Công ty Cổ phần SAHABAK được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại 

Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 11/11/2016, với tổng diện tích là 2.032,97 ha 

trên địa giới hành chính các xã: Quảng Chu, Thanh Bình, Yên Đĩnh thuộc huyện 

Chợ Mới. Trong đó diện tích đất tại xã Quảng Chu là 1.506,86ha (gồm: 1.052,20ha 

đất trồng rừng sản xuất; 454,66ha đất rừng tự nhiên sản xuất). 

Năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

4018/UBND- CN ngày 26/7/2018, về việc tổ chức kiểm tra quá trình quản lý, sử 

dụng đất đã giao cho Công ty Cổ phần SAHABAK quản lý. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đi kiểm tra 

thực địa và xem xét thực tế việc trồng rừng của Công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm 

tra cho thấy, việc quản lý, sử dụng đất chưa có tình trạng tranh chấp, lấn chiếm với 

các chủ sử dụng đất khác. Tuy nhiên, vẫn còn một phần diện tích Công ty chưa 

thực hiện trồng rừng.  

Để việc quản lý sử dựng đất đai hiệu quả, đúng quy định, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có các Văn bản báo cáo UBND tỉnh (số 1317/STNMT- ĐĐ ngày 
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24/8/2018; số 1596/STNMT- ĐĐ  ngày 28/9/2018; số 1956/STNMT – ĐĐ ngày 

08/11/2018) về việc sử dụng đất của Công ty. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Văn bản số 1795/STNMT -  ĐĐ ngày 16/10/2018 về việc đôn đốc Công 

ty Cổ phần SAHABAK thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quản lý, sử 

dụng đất, trả lại đối với phần diện tích không có nhu cầu sử dụng.  

Ngày 12/12/2018,  UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản 7020/UBND-CN 

ngày 12/12/2018 cho chủ trương về việc thủ tục giải thể Công ty Cổ phần 

SAHABAK. Hiện Công ty Cổ phần SAHABAK và các Cổ đông sáng lập đang 

xem xét thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết việc quản lý, sử dụng đất của Công 

ty Cổ phần SAHABAK theo quy định của pháp luật. 

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 

269/STNMT-ĐĐ trả lời để cử tri Nguyễn Đình Quyết biết.  

3. Cử tri Phùng Thị Huyền, thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ 

Đồn phản ánh: Cơ quan chức năng đôn đốc Công ty TNHH MTV Kim loại 

màu Bắc Kạn thực hiện việc hoàn thổ và có rào chắn bảo vệ tại các khu vực 

sau khai thác, thăm dò”. 

Trả lời:  

Để xác minh nội dung trên, ngày 13/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Bản Thi kiểm tra thực địa một số 

khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Chợ Điền của Công ty TNHH 

MTV Kim loại màu Bắc Kạn (gọi tắt là Công ty). Kết quả kiểm tra, xác minh, 

cho thấy ý kiến của cử tri Phùng Thị Huyền là đúng thực tế. Trong thời gian từ 

tháng 12/2018 đến tháng 01/2019 đã có 03 con bò rơi xuống các hố moong cũ bị 

chết. Sau khi xảy ra sự việc trên, Công ty đã hỗ trợ đền bù cho các hộ dân bị thiệt 

hại, đồng thời đã thực hiện đào hào ngăn trâu bò tại khu vực C9 và dựng rào bằng 

cọc tre tại khu vực Tây Bô Luông, Bô Luông 8 và một số hố thăm dò mới được 

phát hiện. 

Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn cho người và chăn thả gia súc, Đoàn 

kiểm tra đã đề nghị và Công ty đã thống nhất tiếp tục thực hiện san lấp, đào hào, 

thay rào chắn bằng cột bê tông dây thép gai; kiểm tra thường xuyên tại một số hố 

moong khai thác; tăng cường kiểm tra thường xuyên các cọc, dây rào chắn xung 

quanh các hố moong đã khai thác nhằm đảm bảo an toàn. 

Đề nghị UBND xã Bản Thi và thôn Phia Khao nếu phát hiện thêm các hào hố 

thăm dò trong khu vực mỏ thì báo cho Công ty tiến hành khắc phục. Đồng thời 

tuyên truyền phổ biến cho người dân hạn chế, theo dõi trong quá trình chăn thả gia 

súc tại các khu vực moong khai thác nêu trên để đảm bảo an toàn. 

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 

266/STNMT-KS ngày 21/02/2019 trả lời cử tri Phùng Thị Huyền biết. 
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4. Cử tri xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh: Mỏ chì kẽm Nà Cà, 

Nà Lẹng xã Sỹ Bình do Công ty khai khoáng Bắc Kạn khai thác hiện nay đã 

đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, khi trời mưa các chất thải rắn của mỏ chảy xuống 

ruộng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của 

người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

Trả lời: 

Để xác minh nội dung trên, ngày 15/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Sỹ Bình và đại diện Công ty 

TNHH khai khoáng Bắc Kạn kiểm tra thực địa một số khu vực khai thác của mỏ 

chì kẽm Nà Cà – Nà Lẹng ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân. Kết quả 

kiểm tra, cho thấy kiến nghị của cử tri xã Sỹ Bình là đúng thực tế. Từ thời điểm 

tháng 5/2018, đất đá thải đào lò từ khu vực khai thác số 2 của mỏ chì kẽm Nà Cà – 

Nà Lẹng do mưa lũ, đã trôi xuống phía hạ lưu làm vùi lấp ao cá, ruộng lúa và đất 

canh tác của người dân thuộc khe Tô Lô; các khu vực này hiện nay chưa thể tiến 

hành canh tác được. Nội dung phản ánh trên, ngày 31/5/2018, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tổ chức kiểm tra xác minh và yêu cầu Công ty khắc phục hậu quả và 

hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Ngày 02/6/2018, Công ty đã phối hợp với UBND xã 

Sỹ Bình thống kê, lập dự toán để làm cơ sở hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, do 

Công ty hiện nay đang gặp khó khăn về tài chính, mỏ chì kẽm Nà Cà – Nà Lẹng 

đang tạm dừng hoạt động từ tháng 6/2018 nên chưa bố trí được kinh phí. 

Để đảm bảo cho việc canh tác của người dân, tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra 

yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ các thiệt hại nêu trên cho 

người dân và báo cáo kết quả thực hiện có xác nhận của UBND xã Sỹ Bình gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/3/2019. 

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu 

Công ty khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và Văn bản số 263/STNMT-KS ngày 

21/02/2019 trả lời cử tri xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông biết. 

5. Cử tri xã Kim Hỷ, huyện Na Rì phản ánh: Xã Kim Hỷ hiện nay vẫn 

còn tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu CT229. Đề nghị lực lượng 

vũ trang và các ngành chức năng sớm có giải pháp, chế tài xử lý để giải 

quyết dứt điểm hiện tượng khai thác vàng trái phép trong khu CT229. 

Trả lời: 

Để xác minh nội dung nêu trên, ngày 14/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Na Rì (Công an huyện, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đài phát thanh truyền hình huyện), Hạt Kiểm lâm 

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và UBND xã Kim Hỷ kiểm tra thực tế tại các khu 

vực Cốc Tỳ, Lũng Lương và Lũng Đẩy. Kết quả kiểm tra thực tế không phát hiện có 

tình trạng đang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như: Lán trại, thoòng chứa 

nước, máy móc thiết bị, số lượng người tham gia khai thác trái phép. Tại khu vực 

Lũng Đẩy, phát hiện 02 đối tượng vô gia cư (là người địa phương khác đến, không 
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có giấy tờ tùy thân). Đoàn công tác đã tiêu hủy 01 lán tạm của các đối tượng, đồng 

thời yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu vực này. 

Việc kiểm tra khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ 

trong năm 2018, UBND huyện Na Rì chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện 

phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thường xuyên kiểm tra. Tại khu vực Lũng 

Lương, phát hiện vẫn có tình trạng khai thác vàng trái phép, các đối tượng đã bỏ 

trốn khỏi hiện trường, lực lượng chức năng đã tháo dỡ các lán tạm, lấp các cửa 

hang, tiêu hủy các phương tiện máy móc, công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc khai 

thác vàng trái phép.  

Hiện nay, tình hình khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn đã không còn 

phức tạp, không phát sinh thành các điểm nóng. Với sự quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan 

chức năng, đặc biệt là sự cương quyết của lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên 

nhiên Kim Hỷ đã xử lý tiêu hủy nhiều máy móc, công cụ của các đối tượng khai 

thác vàng trái phép, hiện nay khu vực này cơ bản không còn máy móc, lán trại và 

hoạt động khai thác trái phép.  

Để ngăn chặn tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực 

Kim Hỷ, đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện 

Na Rì, Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; 

duy trì công tác tuần tra, để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi đối tượng vi 

phạm; thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, truy quét đẩy đuổi, trục xuất được 

các đối tượng không có nhiệm vụ đi vào Khu bảo tồn, ngăn chặn triệt để các đối 

tượng lén lút có thể đưa máy móc, công cụ vào khu bảo tồn để hoạt động khai thác 

khoáng sản, lâm sản trái phép; thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và 

Kết luận số 10-KL/TUngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn. 

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 

264/STNMT-KS ngày 21/02/2019 trả lời cử tri xã Kim Hỷ, huyện Na Rì biết.  

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

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VP.  

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 

Nông Văn Kỳ 
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