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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  TÀI   NGUYÊN  VÀ  MÔI  TRƯỜNG 
 

Số:               / BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các nội dung đã tiếp thu tại phiên chất vấn  

kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX 
 

 

Thực hiện Văn bản số 5360/UBND-TH ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 20/9/2019 của Thường trực HĐND 

tỉnh; Văn bản số 4235/UBND-TH ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các cam kết, giải 

pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực 

được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. Sau 

khi xem xét những nội dung được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 

12, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

I. Về đất đai:  

1. Đề xuất giải pháp về giải quyết những vướng mắc đất lâm trường trên 

địa bàn tỉnh.  

Trả lời: 

1.1. Về thực trạng:  

Sau khi thực hiện hoàn thành dự án đo đạc, cắm mốc ranh giới đất nông lâm 

trường trên địa bàn tỉnh, xác định cụ thể diện tích vướng mắc, tranh chấp về đất đai 

là 619,67ha (diện tích này chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất 

tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019), tại các địa bàn sau: 

- Thành phố Bắc Kạn: Diện tích 121,02ha do chính quyền địa phương cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (giấy chứng nhận) từ năm 2003 đến năm 2009 cho các hộ dân trùng vào đất 

đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (Công ty) (diện tích cụ thể 

tại: Phường Huyền Tụng 21,36ha; xã Dương Quang 94,97ha; xã Nông Thượng 

4,69ha). 

- Huyện Bạch Thông: Diện tích 45,09ha tại xã Cẩm Giàng, nguyên nhân năm 

2006 chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân (diện tích 

5,56ha) trùng vào đất đã giao cho Công ty.  

- Huyện Ngân Sơn: Diện tích 229,71ha  tại thị trấn Nà Phặc, nguyên nhân do 

hộ dân tranh chấp với Công ty. 

- Huyện Ba Bể: Diện tích 207,92ha tại xã Chu Hương, nguyên nhân do hộ dân 

tranh chấp với Công ty.  
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- Huyện Na Rì: Diện tích 13,01ha tại xã Quang Phong, nguyên nhân do hộ 

dân tranh chấp với Công ty. 

- Huyện Chợ Mới: Diện tích 2,92ha xã Thanh Mai, nguyên nhân do chính 

quyền địa phương cấp giấy chứng nhận  cho hộ dân năm 2009 trùng vào đất của 

Công ty. Theo báo cáo của Công ty, khu vực vướng mắc trên đã được Công ty phối 

hợp với chính quyền địa phương, người sử dụng đất giải quyết; hiện nay đã giải 

quyết xong, không còn vướng mắc về đất đai. 

1.2. Tình hình giải quyết: 

- Thành phố Bắc Kạn: Năm 2013 UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thanh tra 

việc quản lý, sử dụng đất của Lâm trường huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đồng 

thời tại Kết luận thanh tra số 182/KLTTr-UBND, ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn yêu cầu chính quyền địa phương thu hồi và huỷ bỏ giấy chứng nhận đã 

cấp trùng vào đất của Công ty. Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 

187/UBND-KT về việc giải quyết đất đai liên quan đến Công ty theo nhiệm vụ do 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao tại Thông báo số 372-TB/BCSĐ ngày 

28/6/2018. Tuy nhiên, tại Văn bản số 299/BC-UBND ngày 14/9/2018 của UBND 

thành phố Bắc Kạn chưa thực hiện thu hồi và huỷ bỏ giấy chứng nhận đã cấp trùng 

vào đất của Công ty  và đề nghị Công ty trả lại phần đất này cho địa phương. 

- Huyện Bạch Thông: Khu đất trên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp GCNQSD đất cho Công ty và chưa phê duyệt phương án sử dụng đất 

theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh. 

- Huyện Ngân Sơn:  

Năm 2014, 2015 một số hộ dân tại Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn: Đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa các hộ 

dân với Lâm trường Ngân Sơn. UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường tham mưu giải quyết tại Văn bản số 264/UBND-TCD ngày 26/8/2015.  

Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

xác minh việc tranh chấp đất đai và có Báo cáo số 70/BC-STNMT ngày 02/6/2016, 

Sở Tài nguyên và Môi trường  báo cáo kết quả xác minh vụ việc tranh chấp đất 

lâm nghiệp giữa 06 hộ dân trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.  

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh đã có văn bản số 137/UBND-TCD, giải quyết 

trả lời đơn của các hộ dân và hướng dẫn các hộ dân và Công ty khởi kiện đến Tòa 

án nhân dân theo quy định. Tuy nhiên, kết quả giải quyết vẫn chưa được các hộ 

dân đồng thuận, tiếp tục có khiếu kiện kéo dài cụ thể: Ngày 4/4/2018, bà Hoàng 

Thị Thơm đứng đơn đại diện 88 hộ dân thôn Bản Hùa, Công Quản thuộc thị trấn 

Nà Phặc, huyện Ngân Sơn viết đơn tố cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức họp, giao nhiệm 

vụ cho các ngành liên quan để tham mưu, làm rõ các nội dung tố cáo. Đồng thời, 

ban hành quyết định 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 lâm trường Ngân Sơn tại thị trấn 
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Nà Phặc, huyện Ngân Sơn. Hiện nay các Sở, ngành, đơn vị liên quan đang tiếp tục 

báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định. 

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, tỉnh Bắc Kạn cho Công ty. Khi Thanh tra 

Chính phủ có kết luận xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp tham 

mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vướng mắc nêu trên. 

- Huyện Ba Bể:  

Theo hồ sơ đất đai, sau khi phát hiện việc giao đất lâm nghiệp chồng chéo 

giữa người dân và Công ty, UBND huyện Ba Bể thành lập tổ công tác kiểm tra, rà 

soát diện tích giao cho các hộ gia đình, cá nhân trùng vào đất Lâm trường Ba Bể 

tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/01/2010. Sau khi kiểm tra, rà soát, năm 

2014 UBND huyện Ba Bể đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định 

giao đất, giao rừng cho các hộ dân (năm 1994) trùng vào đất của Công ty; tại  xã 

Chu Hương, UBND huyện Ba Bể ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết 

định giao rừng và giao đất lâm nghiệp của 53 hộ gia đình; tuy nhiên người dân 

không đồng thuận và không ký xác nhận biên bản kiểm tra. 

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty và Công ty đã lập, trình 

thẩm định phương án sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-

BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo đó, trong 

phương án sử dụng đất của Công ty tại xã Chu Hương bao gồm diện tích vướng 

mắc nêu trên; tại cuộc họp thẩm định, đại diện chính quyền địa phương đề nghị 

Công ty xem xét, trả lại địa phương diện tích vướng mắc để giao cho người dân địa 

phương có đất sản xuất. Ngày 09/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức họp xem xét giải quyết vướng mắc 

đất đai nêu trên; đồng thời, đề nghị Công ty chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phương, đơn vị tư vấn đo đạc, cắm mốc và người dân xác định cụ thể diện tích 

giữ lại để sản xuất, kinh doanh theo phương án, diện tích đất trả lại địa phương, tuy 

nhiên Công ty không chủ động phối hợp và đề nghị giữ lại toàn bộ diện tích vướng 

mắc về đất đai (207,92 ha) để lập phương án sử dụng đất. 

Để trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Đông, xã Chu Hương, huyện Ba 

Bể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, quá trình quản lý 

sử dụng đất đối với khu đất trên; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo 

Công ty phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết vướng mắc về đất 

đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất tại xã Chu Hương; trường hợp không giải 

quyết được vướng mắc về ranh giới sử dụng đất đối với khu đất trên thì báo cáo 

UBND tỉnh trả lại cho địa phương để giao cho các hộ dân ổn định sản xuất, nhưng 

Công ty chưa chủ động phối hợp giải quyết và tiếp tục đề nghị giữ lại diện tích 

vướng mắc trong phương án sử dụng đất. 
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Theo đề nghị của UBND huyện Ba Bể tại Văn bản số 2539/UBND-VP ngày 

26/10/2018; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6252/UBND-KT ngày 

05/11/2018; ngày 21/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, địa phương tổ chức họp xem xét quá trình quản lý, sử dụng đất của 

Công ty đối với khu đất được giao tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể để tham mưu 

cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; tại cuộc họp các thành phần tham dự 

để nghị Công ty và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát báo cáo cụ thể quá 

trình quản lý, sử dụng đất đai đối với khu đất; ngày 25/12/2018 UBND huyện Ba 

Bể có báo cáo tại Văn bản số 430/UBND-TNMT; ngày 28/01/2019 của Công ty có 

báo cáo Văn bản số 15/BC-CTLN. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương có ý kiến, 

kiến nghị, đề xuất khác nhau, cụ thể UBND huyện Ba Bể đề nghị xem xét trả lại 

địa phương đối với diện tích vướng mắc trên; về phía Công ty có nguyện vọng tiếp 

tục giữ lại diện tích đất và đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải 

quyết vướng mắc về đất đai nêu trên. 

Ngày 27/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ba Bể, UBND xã Chu Hương, Công 

ty và Lâm trường Ba Bể tổ chức kiểm tra, xác minh thực địa khu đất vướng mắc 

nêu trên. Kết quả kiểm tra thấy rằng khu đất vướng mắc có diện tích 207,92 ha; 

trong đó đất rừng tự nhiên 76,09 ha và đất rừng sản xuất (đất rừng trồng sản xuất) 

là 131,83 ha; đối với đất rừng sản xuất gồm đất trồng mỡ sử dụng nguồn vốn ngân 

sách, đã thực hiện khai thác nhiều lần, khai thác lần cuối năm 2009, hiện nay còn 

cây mỡ chồi; đất trồng luồng từ năm 2002 - 2004; một số diện tích người dân tự 

trồng xen kẽ gồm các loại như: Mỡ, hồi, chè, cây ăn quả … một số hộ dân đã làm 

nhà ở (gồm 03 hộ); một số hộ tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hàng năm, 

một số khu đất các hộ dân phát thực bì để trồng cây hàng năm khác; đối với đất 

rừng tự nhiên, hiện nay Công ty đang thực hiện quản lý, bảo vệ theo quy định. 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 631/STNMT-

ĐĐ ngày 22/4/2019 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại 

xã Chu Hương, huyện Ba Bể; ngày 07/6/2019 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 

3068/UBND-KTTCKT về việc giải quyết vướng mắc đất lâm nghiệp tại xã Chu 

Hương, huyện Ba Bể, trong đó yêu cầy Công ty lập hồ sơ để UBND tỉnh bàn giao 

cho địa phương quản lý, thời hạn trong tháng 6/2019; tuy nhiên đến nay Công ty 

chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

- Huyện Na Rì:  

Khu đất lâm nghiệp tại thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện Na Rì có 

diện tích 393,61ha đã được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất cho Công ty từ năm 

2010; khi thực hiện dự án đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc giới cho Công ty thì 

có vướng mắc về đất đai với hộ ông Bàn Xuân Lai (diện tích 13,01ha); do còn có 

vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định diện tích vướng mắc trên 

bản đồ, hồ sơ địa chính đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chưa phê duyệt 

phương án sử dụng đất đối với diện tích nêu trên. 
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Đối với vướng mắc đất đai nêu trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch phối hợp 

với chính quyền địa phương và người dân giải quyết tại Văn bản số 119/CV-CTLN 

ngày 14/8/2018. Tuy nhiên, đến nay chưa giải quyết xong. 

1.3. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

- Đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, 

huyện Na Rì, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương nơi vó đất vướng 

mắc và Công ty tổ chức kiểm tra thực trạng quản lý, sử dụng đất đai, đề xuất 

hướng giải quyết tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Cụ thể, kiểm tra tại 

xã Dương Quang, phường Huyền Tụng thuộc thành phố Bắc Kạn ngày 

18/210/2019; kiểm tra tại xã Cẩm Giàng thuộc huyện Bạch Thông ngày 

21/10/2019; dự kiến kiểm tra tại xã Quang Phong, huyện Na Rì trong tháng 

10/2019. 

- Đối với đất lâm nghiệp tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục đôn đốc Công ty lập thủ tục trả lại đất theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 3068/UBND-KTTCKT ngày 07/6/2019, thời gian thực hiện 

trước 15/11/2019. 

- Đối với khu đất tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, sau khi Thanh tra 

Chính phủ có kết luận xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vướng 

mắc nêu trên. 

2. Chưa giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất đối với các doanh nghiệp sử 

dụng đất không hiệu quả mà hiện nay đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. 

Trả lời: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 

các công trình, dự án hiện nay đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả rà soát có 25 công trình, dự án hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thu hồi 

giấy chứng nhận đầu tư; về đất đai, có 19 công trình, dự án chưa được nhà nước 

giao đất; 06 công trình, dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất; đối với các 

khu đất được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thu 

hồi đất giao cho địa phương quản lý 03 công trình, dự án, còn 03 công trình, dự án 

hiện nay đang được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP; khi hết thời gian gia hạn theo quy định, Sở Tài nguyên và 

Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định. 

(Chi tiết có biểu B1 gửi kèm). 

3. Công tác quản lý, sử dụng đất công tại một số đơn vị chưa đúng với 

mục đích sử dụng đất 

Trả lời: 

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-ĐGS ngày 03/9/2019 của Đoàn Giám sát Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên 

địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tổng hợp và có Văn bản số 
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213/BC-STNMT ngày 17/9/2019 gửi Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. 

(Gửi kèm báo cáo số 213/BC-STNMT ngày 17/9/2019). 

4. Đề xuất hướng xử lý vi phạm việc san ủi đất, cải tạo mặt bằng không 

đúng quy định đã và đang xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian vừa qua; việc xử phạt vi phạm hành chính chưa mang tính răn 

đe và sự vào cuộc của chính quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt.  

Trả lời: 

Thời gian qua, cử tri bức xúc trước tình trạng nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân 

san ủi đất, cải tạo mặt bằng gây ảnh hưởng đến trật tự xây dựng và cảnh quan môi 

trường. Chính quyền các địa phương cũng lúng túng trong việc xử lý do chưa có 

văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung này. Trước thực trạng đó, ngày 

13/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 472/QĐ-UBND Quy định tạm thời 

về quản lý san ủi, đào đắp đất cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đã bị 

bãi bỏ bởi Quyết định 599/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 do chưa phù hợp với Luật 

Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Cho đến nay trong hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành chưa có văn bản nào quy định nội dung này nên việc 

quản lý vẫn còn bỏ ngỏ. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu ban 

hành văn bản quy định về quản lý san ủi, đào đắp đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Ngày 18/9/2019, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1412/SXD-QH báo cáo UBND 

tỉnh, trong đó nêu thực trạng, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động san ủi, 

cải tạo mặt bằng, đồng thời Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu soạn văn bản báo 

cáo Bộ Xây dựng xin ý kiến để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề 

xuất với Thủ tướng Chính phủ để có quy định cụ thể về công tác quản lý san ủi, 

đào đắp đất; trường hợp cần thiết phải có thêm thủ tục hành chính để đảm bảo 

không thất thoát ngân sách nhà nước, giải quyết nhu cầu san ủi, đào đắp chính 

đáng của người dân. 

Về việc xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng 

nhiệm vụ của Sở đối với hoạt động san ủi đất:  

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở đã phát hiện 02 trường hợp tự ý san ủi 

đất và vận dụng các quy định hiện hành để xử phạt, cụ thể: Trường hợp ông Trần 

Xuân Mấm có hành vi tự ý san ủi đất, vi phạm Khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 

2013 (Hủy hoại đất), thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai 

theo Điểm b Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Thanh tra Sở đã kiến nghị 

UBND huyện Bạch Thông thu hồi 14.303m
2 

đất rừng sản xuất do có hành vi hủy 

hoại đất. Trường hợp Công ty TNHH Kim loại màu Bắc Kạn – TMC có hành vi tự 

ý san gạt đất do UBND xã quản lý để thực hiện các hoạt động khoáng sản khi chưa 

thực hiện các thủ tục theo quy định, Thanh tra Sở cũng vận dụng quy định của 

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính về đất đai bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tự ý chuyển 

mục đích sử dụng đất với số tiền phạt là 30 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình 

trạng của đất trước khi vi phạm. 
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Việc cử tri phản ánh chính quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt trong quản 

lý, xử lý các hành vi tự ý san ủi đất, cải tạo mặt bằng là có cơ sở, nguyên nhân là 

do chưa có quy định, chế tài cụ thể để xử lý, chính quyền các cấp còn lúng túng, 

chưa thống nhất trong cách hiểu, cách vận dụng văn bản pháp luật có liên quan. Về 

phía Sở Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện các hành vi tự ý san ủi đã căn cứ 

từng hành vi cụ thể, áp dụng quy định có liên quan để xử lý một cách kịp thời, 

nghiêm minh. 

Như vậy, trong khi chưa có quy định cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền cần 

nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật có liên quan để xử lý các hành vi vi 

phạm, hạn chế việc tự ý san ủi, cải tạo mặt bằng tràn lan gây ảnh hưởng đến môi 

trường. 

5. Đề xuất những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về việc 

chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trả lời: 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt cấp GCN) luôn thực 

hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật, tuy nhiện việc chậm cấp GCN 

có một số nguyên nhân cụ thể như sau: 

* Đối với đất tổ chức:  

Do các tổ chức sử dụng đất không đúng ranh giới, mốc giới được giao theo 

quyết định giao đất, đất để cho các hộ dân lấn chiếm. Một số tổ chức tự ý hoán đổi 

một phần diện tích đất cho nhau, nhưng không thực hiện thủ tục trả lại đất theo quy 

định của pháp luật; một số tổ chức có nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, tự 

thỏa thuận đứng ra mua đất với các hộ dân hoặc do các hộ dân hiến đất nhưng 

không thực hiện lập thủ tục theo quy định của pháp luật; phần đa các tổ chức sử 

dụng đất hiện nay đều nêu lý do không có kinh phí để thực hiện đo đạc lập bản đồ 

phục vụ công tác cấp GCN. Mặt khác việc cấp GCN theo nhu cầu, nên việc cấp 

GCN chỉ được thực hiện khi tổ chức, đến đăng ký và làm thủ tục xin cấp GCN. 

Giải pháp khắc phục: 

- Hướng dẫn các chủ sử dụng đất tự rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp 

còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, các hồ sơ đã tiếp nhận 

nhưng do vướng mắc thì cần phải bổ sung để thực hiện cấp GCN đảm bảo đúng 

theo quy định.  

- Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bố trí kinh phí cho việc 

thực hiện việc đo đạc và lập hồ sơ địa chính, trích đo địa chính đối với thửa đất 

chưa có trên bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý đối với thửa đất đã có trên bản đồ 

địa chính nhưng đã có biến động về hình thể. Trích lục bản đồ địa chính đối với 

thửa đất đã có trên bản đồ và không có biến động về hình thể, diện tích để lập hồ 

sơ đăng ký kê khai cấp GCN. 

-  Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký, cấp GCN, 

nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai để phát hiện, giải quyết kịp 
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thời những trường hợp sai sót, tồn tại, vướng mắc ở từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương chưa nắm bắt hoặc chưa hiểu chưa đầy đủ, dẫn đến vướng mắc.  

- Xử lý triệt để những tổ chức, cá nhân có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong 

việc quản lý đất đai, sử dụng đất không đúng ranh giới được giao, sử dụng sai mục 

đích… 

* Đối với hộ gia đình cá nhân: 

- Việc cấp GCN là theo nhu cầu của người sử dụng đất nên việc cấp giấy chỉ 

được thực hiện khi người dân đến đăng ký và làm thủ tục xin cấp GCN. 

- Bản đồ địa chính được lập ở nhiều thời điểm khác nhau, tỷ lệ bản đồ khác 

nhau, phương pháp thành lập, độ chính xác bản đồ cũng khác nhau. Ranh giới giữa 

đất rừng và đất sản xuất nông nghiệp của người dân chưa được xác định rõ ràng, 

bóc tách cụ thể dẫn đến khi kê khai, rà soát, xét duyệt, lập hồ sơ cấp GCN tốn 

nhiều thời gian. 

- Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc chuyển nhượng đất 

đai không đầy đủ thủ tục, giấy tờ theo quy định của pháp luật (chủ yếu là giấy viết 

tay), trong khi đó có nhiều trường hợp người bán đất không còn sinh sống tại địa 

phương.  

- Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để xây dựng nhà ở, cơ sở 

sản xuất kinh doanh từ đất nông nghiệp, khai phá trái phép đất lâm nghiệp, để sản 

xuất nông nghiệp. 

- Do nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp GCN rất phức tạp, công tác 

đăng ký đất đai, cấp GCN chưa được gắn liền với công tác đo đạc, cập nhật, chỉnh 

lý biến động về đất đai nên hồ sơ không thống nhất, khó thực hiện. 

- Chuyên môn của một số công chức địa chính xã còn rất hạn chế về năng lực 

chuyên môn, trách nhiệm thực hiện công việc chưa cao, chưa kịp thời nắm bắt các 

văn bản quy định về công tác tài nguyên và môi trường. Kết quả đầu vào của hồ sơ 

chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác cấp GCN.  

- Tranh chấp đất đai diễn biến phức tạp, trong khi các quy định pháp luật về 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai còn một số bất cập, 

không đồng bộ, do đó khi áp dụng căn cứ pháp luật để giải quyết vụ việc giữa các 

ngành liên quan không đồng nhất. Đối với thực hiện cấp lại GCN theo bản án của 

tòa án do hồ sơ và biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số gia đình, cá 

nhân không có để tra cứu; hiện trạng sử dụng đất không có mốc giới, ranh giới, 

thiếu đất tại thực địa so với giấy tờ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được 

cấp… 

* Giải pháp khắc phục: 

- Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai ở các 

cấp; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực đất đai, kịp thời rà soát, chuẩn hóa và công bố công khai các thủ tục mới 

được quy định bổ sung trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đặc 

biệt là việc rút ngắn thời gian cấp GCN. 
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-  Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền người sử dụng đất về tầm quan 

trọng của việc cấp GCN và những lợi ích mang lại sau khi được cấp GCN. Đồng 

thời đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật về cấp GCN, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành 

chính ở các cấp, các ngành.  

- Tăng cường nhân lực và trang thiết bị của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất 

đai, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đát đai các huyện, thành phố; đối với các 

công trình dự án cần chủ động tập trung nhân lực, công nghệ, phối hợp chặt chẽ 

với UBND các huyện, xã đang thực hiện dự án để đẩy mạnh công tác kê khai đăng 

ký, lập hồ sơ cấp GCN. Chuyển hồ sơ sau khi xét duyệt ở cấp xã kịp thời cho Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thẩm định trình cấp giấy chứng nhận. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể về công 

tác cấp GCN (qua theo dõi có 2/8 huyện chưa xây dựng kế hoạch, cụ thể: huyện 

Pác Nặm, huyện Ba Bể có xây dựng nhưng chưa phê duyệt; huyện Chợ Mới có xây 

dựng kế hoạch nhưng chưa bố trí kinh phí; các huyện còn lại đã xây dựng kế hoạch 

và bố trí kinh phí cho công tác cấp GCN); chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung 

triển khai, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; thường xuyên tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn. Hàng năm phải bố trí 

kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cấp GCN, đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị 

trấn nâng cao trách nhiệm của công chức chuyên môn khi hướng, lập hồ sơ từ cơ 

sở và thẩm định hồ sơ đảm bảo thời gian trả kết quả cho công dân theo quy định. 

Tránh tình trạng sai sót trước khi chuyển chuyển hồ sơ từ cấp xã lên Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai.  

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, để đề xuất tham mưu giải 

quyết một số tồn tại, vướng mắc của 5 khu đất đã bàn giao cho UBND huyện 

Ngân Sơn (tại quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh). 

Trả lời: 

UBND huyện Ngân Sơn đã nhận 10 khu đất, đầy đủ về hồ sơ, ranh giới ngoài 

thực địa, trong các biên bản bàn giao chưa nêu rõ các vướng mắc của 05 khu đất. 

Để cơ sở thực hiện nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm 

Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn (Trung tâm) phối hợp với UBND 

huyện Ngân Sơn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của 05 khu đất. Đến ngày 

05/7/2019 Ban QLDAĐTXD huyện Ngân Sơn có Báo cáo số 82/BC-BQL và Văn 

bản số 1551/UBND-DA ngày 20/9/2019 của UBND guyện Ngân Sơn về việc cung 

cấp hồ sơ các khu đất do Trung tâm giao cho địa phương tiếp nhận, quản lý.  

Sau khi xem xét các nội dung khó khăn, vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi 

trường (Sở) báo cáo như sau: 

1. Khu đất trụ sở làm việc Cung Bằng Vân, Hạt 6, Quốc lộ 3 tại , xã Bằng 

Vân, huyện Ngân Sơn. 

1.1. Khó khăn, vướng mắc: 
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Tại ý a, mục 2 Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ngân Sơn: "Theo Văn bản số 2979/UBND-KT ngày 19/7/2016 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở chưa tham mưu giải quyết đề nghị của Công an tỉnh tại 

văn bản số 1749/CAT-PH41 ngày 06/7/2016 về việc xin cấp đất xây dựng Cụm 

Công an phía Bắc – Công an huyện Ngân Sơn.", theo đó đề nghị được xây dựng 

Cụm Công an phía Bắc của Công an huyện Ngân Sơn tại Khu đất trụ sở làm việc 

Cung Bằng Vân, Hạt 6 Quốc lộ 3 tại , xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn ( UBND tỉnh 

đã thu hồi). 

1.2. Giải pháp thực hiện: 

 Ngày 28/8/2019, Công an tỉnh Bắc Kạn có văn bản số 2171/CAT-PH10 về 

việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ngân 

Sơn. Theo đó, tại địa bàn huyện Ngân Sơn, năm 2020 Công an tỉnh Bắc Kạn không 

thực hiện dự án nào, đồng thời ngày 17/10/2019 qua trao đổi với Phòng Hậu Cần,  

Công An tỉnh Bắc Kạn (đơn vị được giao làm đầu mối thông tin thực hiện dự án) 

thì việc xây dựng Cụm Công an phía Bắc của Công an huyện Ngân Sơn sẽ không 

thực hiện tại khu đất trên (Công an tỉnh sẽ có văn bản báo sau). Do vậy việc tham 

mưu thực hiện nội dung Văn bản số 2979/UBND-KT ngày 19/7/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn, Sở sẽ tham mưu khi nhận được văn bản của Công an tỉnh, đề nghị 

không thực hiện cụm công an phía Bắc ở khu đất này. 

2. Khu đất mỏ Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn. 

2.1. Khó khăn, vướng mắc:  

Tại ý b, mục 2 Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ngân Sơn: “Tại thời điểm nhận bàn giao khu đất ngày 11/4/2019, có 

01 hộ gia đình ông Trương Xuân Bóng - thôn Cốc Lải đang canh tác trồng ngô, 

trồng chuối và có 01 Xưởng gỗ bóc do ông Bóng cho ông Trung thuê (theo Hợp 

đồng thuê đất ngày 28/4/2017 với thời hạn cho thuê là 10 năm) trong khu đất đã 

thu hồi, nên chưa đủ thông tin, điều kiện để tiếp nhận thông qua bằng việc xác 

nhận biên bản bàn giao là đúng như đã nêu tại Văn bản số 241/STNMT-

TTKTTNMT ngày 26/6/2019 của Trung tâm. Từ đó đến nay, Ban QLDA ĐTXD 

huyện đã phối hợp với UBND xã Bằng Vân rà soát cho thấy: Phần diện tích đất 

đang được canh tác và cho thuê trên vẫn thuộc ông Trương Xuân Bóng quản lý 

(Có sổ chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ năm 2013, chưa được bồi 

thường giải phóng mặt bằng trước khi thu hồi đất); ngoài ra gia đình còn có Hợp 

đồng thuê bãi đá số 02/HĐ-TK ngày 25/3/2013 với Công ty TNHH xây lắp 

86/Đoàn 799/Quân khu 1, có thời hạn hợp đồng là 20 tháng (từ 01/5/2013 đến 

31/12/2014), nên sau khi hết thời hạn hợp đồng thuê đất với Công ty thì gia đình 

tiếp tục được canh tác và sử dụng là có cơ sở. Việc bàn giao từ Sở cho Trung tâm 

trước đây có phản ánh đầy đủ mốc giới, chỉ giới và hiện trạng khu đất hay không 

thì Ban QLDA ĐTXD huyện chỉ nắm được nội dung văn bản số 241/STNMT-

TTKTTNMT ngày 26/6/2019 gửi UBND huyện.” 

2.2. Giải pháp thực hiện. 
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 Ngày 01/8/2019, Trung tâm đã tổ chức làm việc với UBND huyện Ngân Sơn, 

Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn, UBND xã Bằng Vân để giải quyết nội dung 

vướng mắc trên, tại cuộc làm việc đã thống nhất nội dung xử lý cụ thể như sau:  

"- Hiện nay việc giải quyết những vướng mắc của khu đất đối với hộ gia đình 

trên, Trung tâm không có chức năng, việc này do chính quyền địa phương và các 

cơ quan chuyên môn giải quyết.  

- UBND huyện Ngân Sơn (đại diện là Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn) 

nhất trí nhận bàn giao khu đất theo hiện trạng. 

- UBND huyện Ngân Sơn báo cáo Sở về nội dung vướng mắc của khu đất, đề 

chỉ đạo hướng giải quyết. 

- Trong quá trình quản lý sau này, Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị giải quyết các vướng mắc (hỗ trợ đo đạc khu đất nếu có...)". 

Hiện nay UBND huyện Ngân Sơn chưa thực hiện theo nội dung biên bản nêu 

trên, do vậy đề nghị UBND huyện sớm thực hiện nội dung theo biên bản đã thống 

nhất. 

3. Khu đất Dự án sản xuất than hoa và chế biến sản phẩm nông sản tại xã 

Vân Tùng. 

3.1. Khó khăn, vướng mắc:  

Tại ý a, mục 2 Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ngân Sơn: “Trung tâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung biên bản làm việc được các bên thống 

nhất ngày 06/10/2017 về việc xem xét, giải quyết đề nghị của ông Phùng Văn 

Thông. Nội dung cụ thể như sau: 

" – Đề nghị Phòng TN&MT huyện kiểm tra toàn bộ hồ sơ, quy trình thu hồi, 

giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Việt Hàn: Tiền bồi thường GPMB, thu hồi 

Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Phùng Văn Thông, chỉnh lý biến động đất đai và 

có ý kiến bằng văn bản gửi Trung tâm. 

- Trung tâm kiểm tra hồ sơ khu đất tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Trung tâm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường về nội dung đề nghị của hộ gia đình”. 

3.2. Giải pháp thực hiện. 

- Trung tâm đã kiểm tra hồ sơ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên 

và Môi trường, tuy nhiên hồ sơ lưu tại đây không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất trên.  

- Hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn chưa kiểm tra, 

do vậy đề nghị UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo thực hiện nội dung trên và có ý 

kiến bằng văn bản gửi Trung tâm để có cơ sở tham mưu giải quyết theo quy định. 

4. Khu đất Khai thác chì kẽm và khoáng sản đi kèm tại mỏ Cốc Chặng, 

thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn (giai đoạn I):  
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4.1. Khó khăn, vướng mắc:  

Tại ý d, mục 2, Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ngân Sơn: “UBND huyện Ngân Sơn và UBND thị trấn Nà Phặc 

chưa thực hiện nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 950/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thu hồi khu đất đã giao cho Công 

ty TNHH Ánh Mai thuê để sử dụng vào mục đích khai thác chì kẽm và khoáng sản 

đi kèm tại mỏ Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn (giai đoạn I): 

"UBND huyện Ngân Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc thực hiện thủ tục trả lại đất đối 

với phần diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Ánh Mai nhưng chưa thực hiện 

bồi thường GPMB để các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật". 

Căn cứ nội dung Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn, thì giao 58.408,0 m
2
 (Công ty TNHH Ánh Mai nhưng chưa thực hiện 

bồi thường GPMB, hiện nay các hộ dân đang sử dụng) cho UBND huyện Ngân 

Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc để trrả lại đất cho các hộ gia đình cá nhân tiếp tục sử 

dụng  

4.2. Giải pháp thực hiện. 

Hiện nay UBND huyện Ngân Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc chưa thực hiện 

nội dung này, đề nghị UBND huyện Ngân Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc sớm thực 

hiện theo đúng nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 950/QĐ-

UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

5. Khu đất Khai thác hầm lò và chế biến quặng chì kẽm và khoáng sản đi 

kèm tại Bản Khét, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn 

5.1. Khó khăn, vướng mắc: 

Tại điểm đ, khoản 2, Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD huyện Ngân Sơn: “Sở chưa tham mưu cho UBND tỉnh theo nội dung biên 

bản làm việc ngày 26/5/2017: "Đối với diện tích đất Công ty chưa chi trả bồi 

thường”. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh mục 

đích sử dụng đất để trả lại cho các hộ gia đình cá nhân để đảm bảo thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

 (Có Báo cáo số 82/BC-BQL ngày 05/7/2019 kèm theo) 

II. Về Khoáng sản 

1. Đề xuất hướng xử lý dứt điểm đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

tại khu vực mỏ Nà Cà, Nà Lẹng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông đã làm ảnh 

hưởng đến nhiều diện tích đất nông nghiệp của một số hộ dân không thể canh 

tác được do bị đất, đá vùi lấp, mặc dù phía doanh nghiệp đã cam kết khắc 

phục xong những sự cố nêu trên trước ngày 10/7/2019, tuy nhiên đến nay vẫn 

chưa thực hiện. 

Trả lời: 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và ban hành Văn bản số 

1404/STNMT-KS ngày 23/7/2019 yêu cầu Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn  

báo cáo kết quả khắc phục sự cố, hỗ trợ thiệt hại do do hoạt động của mỏ chì kẽm 

Nà Cà - Nà Lẹng. Đến ngày 28/8/2019, Sở nhận được Văn bản số 84/2019/BC-

KKBK ngày 23/8/2019 của Công ty báo cáo kết quả khắc phục sự cố, hỗ trợ thiệt 

hại do thiên tai và hoạt động mỏ chì kẽm Nà Cà - Nà Lẹng. Theo đó, đến ngày 

22/8/2019, Công ty đã thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại về sản lượng 03 vụ canh tác 

từ vụ Mùa 2018, vụ Xuân 2019, vụ Mùa 2019 với tổng số tiền 67,069 triệu đồng và 

hoàn thành việc nạo vét đất đá vùi lấp khe suối, mương nước, đất ruộng cho các hộ 

dân với chi phí 30,0 triệu đồng; kết quả việc khắc phục sự cố được UBND xã Sỹ 

Bình kiểm tra, xác nhận. 

2. Đề xuất hướng xử lý, giải quyết về hoạt động khai thác khoáng sản tại 

Mỏ Nà Tùm, huyện Chợ Đồn dẫn đến sụt lún làm ảnh hưởng đến đời sống của 

nhân dân. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngừng khai thác, tuy nhiên theo 

phản ánh của cử tri, tình trạng hút nước khai thác khoáng sản vẫn diễn ra 

thường xuyên gây bất bình và bức xúc trong nhân dân. 

Trả lời: 

Mỏ chì kẽm Nà Tùm thuộc thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường gia hạn khai thác cho Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn 

(Công ty) tại Giấy phép gia hạn số 190/GP-BTNMT ngày 23/01/2018, thời hạn 

khai thác đến ngày 08/5/2025. Sau khi được gia hạn, Công ty tiến hành bơm nước 

tháo khô moong khai thác để tiếp tục đưa mỏ vào khai thác. Qua kiểm tra cho thấy, 

thời điểm Công ty bơm hút nước tại mỏ chì kẽm Nà Tùm (mỏ Nà Tùm) trùng với 

thời điểm xảy ra sụt lún đất trên địa bàn xung quanh khu vực mỏ. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản yêu cầu Công 

ty dừng bơm nước tháo khô moong khai thác mỏ Nà Tùm; đồng thời báo cáo và đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm giải quyết hiện tượng sụt lún.  

Theo đề nghị, từ ngày 15/5/2019 đến ngày 17/5/2019, Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành kiểm tra hiện tượng sụt lún trong hoạt động 

khai thác mỏ Nà Tùm và ban hành Thông báo số 1474/TB-ĐCKS ngày 19/6/2019 

về kết quả kiểm tra tại mỏ Nà Tùm, trong đó, yêu cầu Công ty dừng ngay hoạt 

động bơm nước tháo khô moong khai thác và hoàn thiện các thủ tục Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường, Giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước. Tuy nhiện, qua kiểm tra thì Công ty không chấp hành 

các chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc dừng bơm hút nước 

tháo khô mỏ Nà Tùm, gây ảnh hưởng đến sụt lún đất trong khu vực, đe dọa và mất  

an toàn đời sống sinh hoạt của người dân gần khu vực mỏ, như vây việc phản ánh 

nêu trên của cử tri là đúng sự thật. 

Trước tình hình trên, ngày 01/8/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 

4256/UBND-KTTCKT, yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Kạn ngừng ngay việc cung 

cấp điện phục vụ bơm hút nước mỏ chì kẽm Nà Tùm.  
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Đến ngày 07/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 

77/2019/CV-KKBK ngày 02/8/2019 của Công ty về việc thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 4256/UBND-KTTCKT ngày 01/8/2019, Công ty đã 

tạm dừng toàn bộ hoạt động bơm hút nước moong khai thác từ ngày 03/8/2019. 

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Công ty đã thực hiện dừng hoạt động bơm hút 

nước tháo khô moong khai thác mỏ Nà Tùm, tuy nhiên Công ty chưa hoàn thiện 

các thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi 

môi trường, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Thông báo số 1474/TB-ĐCKS ngày 

19/6/2019.  

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 4755/UBND-

KTTCKT đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét dừng hoạt động mỏ Nà 

Tùm đến khi Công ty thực hiện xong các nội dung tại Thông báo số 1474/TB-

ĐCKS ngày 19/6/2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tuy 

nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến chỉ đạo về nội dung 

này. 

Đối với công tác đánh giá nguyên nhân sụt lún, Viện Địa chất và Khoáng sản 

là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu 

đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

thuộc Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trợt lở đất đá các 

vùng miền núi Việt Nam” tại Quyết định số 1570/QĐ-BTNMT ngày 17/5/2018. 

Hiện nay, Viện Địa chất và Khoáng sản đã thi công xong thực địa, đang tổng hợp 

số liệu báo cáo tổng kết. Sau khi Viện Địa chất và Khoáng sản thực hiện xong báo 

cáo đánh giá sụt lún, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh thông tin 

đến người dân biết yên tâm ổn định sản xuất, sinh hoạt đồng thời phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

III. Về Môi trường:  

1. Nguyên nhân nào dẫn đến hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của 

người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa thật sự hiệu quả. Đề xuất các 

giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  

Trả lời: 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đã được Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện và đã đạt được 

những kết quả nhất định, từng bước thay đổi ý thức bảo vệ môi trường trong quần 

chúng nhân dân. Tuy nhiên, việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng nhân 

dân vẫn chưa đạt được mong muốn của cơ quan quản lý, tình trạng rác thải sinh 

hoạt vẫn xả bừa bãi ra sông, suối, ven đường, cánh đồng..v.v vẫn xảy ra thường 

xuyên, một số doanh nghiệp vẫn vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. 

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:  

Kinh phí hàng năm bố trí cho công tác tuyên  truyền pháp luật về bảo vệ môi 

trường còn thấp; nội dung tuyên truyền chưa thực sự phong phú, chưa sát thực với 
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đối tượng tuyên truyền, thông tin tuyên truyền chưa cuốn hút cũng như phù hợp 

với đời sống của người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức tại các tổ chức 

chính trị, xã hội tham gia đứng lớp tuyên truyền còn kiêm nhiệm, không có chuyên 

môn về môi trường, kinh nghiệm cũng như kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế. Ý 

thức của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường chưa thực sự 

cao, việc tham gia các buổi tập huấn, tuyên truyền còn mang tính đối phó chưa 

thực sự coi các buổi tập huấn tuyên truyền là một hình thức nâng cao năng lực, 

trình độ cũng như sự hiểu biết về môi trường. Một số tổ chức, cá nhân và cơ quan, 

đơn vị còn xem nhẹ việc tham gia các buổi tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường khi được mời tham dự; sự vào cuộc của chính quyền địa 

phương, nhất là cấp xã chưa thực sự quyết liệt. 

* Giải pháp khắc phục:  

Định kỳ hàng năm trong Kế hoạch sự nghiệp bảo vệ môi trường phải bố trí đủ 

kinh phí cho công tác tuyền truyền và phối hợp tuyên truyền; tăng cường xây dựng 

kế hoạch và đa dạng hóa các hình thực tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về kiến thức, kỹ năng về 

môi trường liên quan đến các lĩnh vực và loại hình ô nhiễm môi trường đặc trưng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, nông lâm 

sản và ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu vực nông thôn, đô thị; Nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong việc 

tham gia và phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường; Chủ động tham gia các 

lớp đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường, quan trắc 

môi trường và kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, 

ứng phó biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức; Năm 2020, Sở 

sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt để mở lớp nâng cao nghiệp vụ về 

môi trường cho đội ngũ cán bộ phụ trách về môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Giải pháp khắc phục sự cố ô nhiễm do Xyanua trong môi trường đất 

tại khu vực trâu, bò chết tại thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; 

tại khu vực khai thác khoáng sản Mỏ Cốc Chặng, thị trấn Nà phặc, huyện 

Ngân Sơn do lượng hóa chất Xyanua gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

vượt quá 1731 lần.  

Trả lời: 

* Sự cố ô nhiễm môi trường làm chết trâu, bò tại Nà Kéo: 

Sau khí có kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực trâu, bò chết thôn Nà Kéo, 

xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, phát hiện có Xyanua, trong đó kết quả phân 

tích tổng Xyanua là 58,3 ppm/590 ppm và Xyanua hoạt động là 41,2 ppm/30 ppm 

(Hàm lượng tuyệt đối cơ sở) của QCVN 07:2009 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

ngưỡng chất thải nguy hại. 

Ngày 21/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức cuộc họp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm 
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về môi trường - Công an tỉnh; UBND huyện Ngân sơn; Công an huyện Ngân Sơn. 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê 

duyệt phương án và dự toán xử lý ô nhiễm tại khu vực trâu, bò chết thôn Nà Kéo, 

xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và giao Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường tiến hành xử lý theo phương án được phê duyệt từ ngày 26/7/2019 đến ngày 

28/7/2019.  

Sau khi xử lý ô nhiễm, đã tiến hành lấy mẫu đất phân tích, kết quả phân tích 

cho thấy, các thông số phân tích (xyanua hoạt động và tổng xyanua) của 03 mẫu 

đất đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

có văn bản số 1955/STNMT-MT ngày 30/9/2019 gửi UBND huyện  Ngân Sơn, 

UBND xã Thượng Quan thông báo cho người dân trong khu vực được biết và tiếp 

tục quản lý khu đất sau xử lý, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. 

* Sự cố ô nhiễm môi trường tại mỏ Cốc Chặng: 

Mỏ chì kẽm Cốc Chặng đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 với thời hạn khai thác 5 

năm.  

Hiện tại mỏ đã kết thúc khai thác và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đóng 

cửa mỏ bàn giao lại cho địa phương quản lý tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2016 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và các nội dung cải tạo 

phục hồi môi trường mỏ chì kẽm và khoáng sản đi kèm tại mỏ Cốc Chặng, thị trấn 

Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 

11/5/2017 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản chì kẽm và khoáng sản đi kèm tại mỏ 

Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 

950/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 về việc thu hồi khu đất đã giao cho Công ty 

TNHH Ánh Mai thuê để xử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản chì kẽm và 

khoáng sản đi kèm tại mỏ Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn (giai đoạn I). Đồng thời tại Đề án đóng cửa mỏ chủ dự án đã phối hợp với đơn 

vị tư vấn lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường, san lấp các moong 

khai thác, tháo rỡ các công trình xây dựng. Sau khi kết thúc đóng cửa mỏ chủ dự 

án đã phối hợp đơn vị đủ năng lực lấy 03 mẫu đất, 02 mẫu nước, 02 mẫu không khí 

tại khu vực khai thác, chế biến, đánh giá khả năng và nguy cơ ô nhiễm đối với khu 

khai thác và khu chế biến. Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Hiện nay, mỏ Cốc Chặng đã được bàn giao cho UBND thị trấn Nà Phặc quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

3. Nguyên nhân nào dẫn đên công tác kiểm tra thi hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường chưa được hiệu quả, chưa kịp thời phát hiện sớm các sai phạm 

để xử lý, việc phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực môi trường chủ yêu do 

người dân và cơ quan báo chí phản ánh. Đề xuất các giải pháp khắc phục 

những nguyên nhân trên. 



17 
 

Trả lời: 

* Nguyên  nhân:  

Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa thực sự tốt; một số doanh 

nghiệp còn đối phó trong xây dựng và vận hành công trình bảo vệ môi trường; 

chương trình, kế hoạch tổ chức kiểm tra còn chậm, việc hạn chế tổ chức các đợt 

thanh tra, kiểm tra trong mỗi năm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

cũng làm hạn chế công tác kiểm tra; đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh còn thiếu (hiện chỉ có 7 công chức) chưa 

đảm bảo nhu cầu hiện nay; đội ngũ công chức cấp huyện, xã năng lực còn hạn chế 

dẫn đến việc phát hiện và xử lý các sai phạm chưa kịp thời; trên địa bàn tỉnh hiện 

chưa được lắp đặt, bố trí các trạm quan trắc tác động đối với các khu vực có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nên không có khả năng phát hiện sớm để ngăn chặn 

các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường; chế tài xử lý vi phạm hành chính về môi 

trường còn nhiều tồn tại, bất cập. 

* Giải pháp:  

Tăng cường phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với lực lượng Cảnh 

sát phòng chống tội phạm về môi trường và đội ngũ công chức trong lĩnh vực môi 

trường cấp huyện và cấp xã trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện sớm tổ 

chức, doanh nghiệp không chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; nâng cao 

năng lực, trình độ, chuyên môn đội ngũ công chức các cấp trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; đầu tư, trang bị các thiết bị tự động, cảnh báo sớm như các trạm quan 

trắc tự động không khí, nước để phát hiện sớm các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm; 

sớm đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp nhận số liệu quan trắc tự động của các tổ chức doanh 

nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và dự án có nguồn phát thải lớn, trạm 

quan trắc tự động để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo quy định của pháp 

luật; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện những hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân vị 

phạm pháp luật, cố ý không thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét những nội dung được chất vấn, 

vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX./. 
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