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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Ông Nông Văn Bằng đại diện cho công dân  

                  đang sinh sống tại thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số: 54/UBND-TCD  ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc chuyển đơn của công dân. Nội dung “Cử tri thôn Bó Pja, thôn 

Nà Duồn, thôn Bản Mạ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (đại 

diện là ông Nông Văn Bằng và 12 hộ ký tên) phản ánh về bãi tập kết quặng giữa 

trung tâm thôn Bó Pja, xung quanh là nhà dân gây ô nhiễm môi trường”.  

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và 

Môi trường trả lời cử tri như sau:  

1. Năm 2020, có kiến nghị của cử tri và Đài truyền hành Bắc Kạn phản ánh 

nội dung về không đảm bảo môi trường từ các bãi trung chuyển quặng tại thôn Bó 

Pja, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn,  Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã kiểm 

tra và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 5167/UBND-

NNTNMT ngày 01/9/2020 về việc thực hiện các quy định pháp luật đối với các 

điểm tập kết khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn và yêu cầu dừng đổ quặng tại  

khu vực thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, bao gồm: (Bãi trung chuyển 

quặng ô xít kẽm của Công ty TNHH MTV kim loại màu Bắc Kạn; Bãi trung 

chuyển quặng sắt từ mỏ sắt Bản Quân của Chủ hộ kinh doanh là Bà  Đỗ Thị 

Phương Lan) và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chợ Đồn 

kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền, quy định; các bãi trung chuyển, 

điểm tập kết khoáng sản chỉ được hoạt động khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện, thủ 

tục theo quy định. 

Sau đó,  Bãi trung chuyển quặng ô xít kẽm của Công ty TNHH MTV kim 

loại màu Bắc Kạn đã ngừng hoạt động, còn Bãi trung chuyển quặng Đức Bảo, 

UBND huyện Chợ Đồn đã tổ chức kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 2.500.000 đồng tại Quyết định số 2657/QĐ-

XPVPHC ngày 21/9/2020  và đề nghị hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, 

đất đai, môi trường theo quy định.  

2. Ngày 13/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

huyện Chợ Đồn, UBND xã Quảng Bạch làm việc trực tiếp với các cử tri, kiểm 

tra đột xuất tại khu vực trung chuyển quặng khoáng sản tại khu vực Bó Pja, xã 

Quảng Bạch, kết quả: 
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- Về hiện trường: Tại thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, chỉ có 

Bãi tập kết trung chuyển quặng Đức Bảo do chủ hộ kinh doanh là Bà Đỗ Thị 

Phương Lan đang hoạt động. Mặt bằng khu vực bãi tập kết có 01 máy xúc (không 

hoạt động) và 01 đống quặng (ước khoảng 30 tấn còn tồn tại bãi); khu vực cổng 

vào có 04 hố lắng nước mưa chảy tràn, mỗi hố có dung tích khoảng 7,5m
3
; phía 

ngoài cổng có các vòi dẫn nước có đường kính khoảng 40mm dẫn từ khe suối 

gần đó để dập bụi và rửa xe chở quặng. Quan sát không thấy có phát sinh khói 

bụi tại khu vực trạm trung chuyển do bốc xúc của động cơ máy móc. 

- Về nguồn gốc quặng tại mỏ sắt Bản Quân, xã Quảng Bạch, huyện Chợ 

Đồn của Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn (được vận chuyển qua từng lô hàng 

theo Thông báo của Chi nhánh có cung đường vận chuyển từ Kho Chi nhánh 

Matexim => Kho trung chuyển xã Quảng Bạch =>tỉnh lộ 254 => quốc lộ 3B => 

Quốc lộ 3 => Thái Nguyên). Nội dung vận chuyển khoáng sản thực hiện theo 

văn bản số 2479/UBND-CN ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

tạm dừng thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014. 

- Về hồ sơ: Bà Lan đã xuất trình được các giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 17A80013864 do Phòng Tài 

chính - Kế hoạch  thuộc UBND thành phố Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 

20/5/2008, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 23/3/2020 (có ngành nghề phù hợp).  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn 

liển với đất (viết tắt là GCN) số BY023007, vào sổ cấp GCN số: CS00132, do 

UBND huyện Chợ Đồn cấp ngày 16/9/2020, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 30 với 

diện tích 645,2m
2
, mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;  

+ Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 1631/GXN-UBND 

ngày 22/9/2020 của UBND huyện Chợ Đồn. 

- Thông báo Kế hoạch xuất bán tinh quặng sắt của Chi nhánh MATEXIM 

Bắc Kạn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 2479/UBND-CN ngày 01/6/2017, gồm: 

+ Thông báo số: 01-2021/TB-TTXBK ngày 08/01/2021; 

+ Thông báo số: 02-2021/TB-TTXBK ngày 22/01/2021; 

+ Thông báo số: 03-2021/TB-TTXBK ngày 05/03/2021; 

+ Thông báo số: 04-2021/TB-TTXBK ngày 01/06/2021. 

3. Để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường và không ảnh hưởng đến 

nhân dân xung quanh khu vực,  đối với hoạt động của trạm trung chuyển quặng tại 

thôn Bó Pia, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

yêu cầu hộ kinh doanh Đỗ Thị Phương Lan thực hiện đầy đủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong việc tập kết, vận chuyển khoáng sản, sử dụng đất đúng mục 

đích, đúng diện tích; thực hiện đầy đủ công tác vệ môi trường theo đúng Kế hoạch 

bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Chợ Đồn xác nhận. Có trách nhiệm bổ 
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sung thêm việc khai thác nước vào hồ sơ môi trường, thực hiện quan trắc môi 

trường định kỳ, bổ sung phương án dập bụi trong quá trình tập kết, vận chuyển 

quặng, rửa xe và xử lý nước thải vào Kế hoạch bảo vệ môi trường. Áp dụng biện 

pháp tưới đường dập bụi thường xuyên để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình 

vận chuyển tập kết quặng và đảm bảo giao thông tại khu vực bãi trung chuyển. 

Đồng thời có Kế hoạch và cam kết số lượng quặng sắt mỏ Bản Quân tập kết tại 

trạm trung chuyển của năm 2021gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, 

tránh việc tiêu thụ quặng khai thác trái phép tại khu vực. 

Với những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri được 

biết./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo sở; 

- UBND huyện Chợ Đồn; 

- UBND xã Quảng Bạch; 
Gửi bản giấy: 
- Ông Nông Văn Bằng; 

- Hộ kinh doanh Đỗ Thị Phương Lan; 

- Lưu VT, HS TTr.(05b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện  
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