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Kính gửi: Cử tri Lý Trường Giang, thôn Nà Kéo, Thượng Quan, Ngân Sơn  

 

Thực hiện Văn bản số 4203/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu 

HĐND tỉnh khóa X, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại STT 63, cụ thể nội dung sau: “Cử tri Lý Trường Giang, thôn Nà 

Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn đề nghị cơ quan chức năng sớm có văn 

bản trả lời nguyên nhân về việc trâu, bò bị chết bất thường khi đang chăn thả từ 

năm 2019 tại xã Thượng Quan, việc trâu bò chết bất thường có phải do chất độc 

xianua còn tồn đọng do một công ty sử dụng khi khác thác mỏ trước đây hay 

không và đền bù thiệt hại như thế nào?” 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và trả lời như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3852/UBND-

KTKTTC ngày 15/7/2019 về nguyên nhân trâu, bò chết tại xã Thượng Quan, 

huyện Ngân Sơn, theo đó chỉ đạo: 

“1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Thông báo kết quả về nguyên nhân trâu, bò chết tại khu vực thôn Nà 

Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn cho các đơn vị liên quan và nhân dân 

địa phương biết, phòng tránh; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm ô nhiễm môi 

trường do Xyanua tại khu vực thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. 

2. Giao UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo UBND xã Thượng Quan tiếp tục 

tuyên truyền đến các hộ dân trong xã không đến gần và chăn thả gia súc quanh 

khu vực trâu, bò đã chết; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để giải 

quyết các bước tiếp theo. 

3. Giao Công an huyện Ngân Sơn tiếp tục điều tra, xác định đối tượng gây 

thiệt hại (nếu có), xử lý nghiêm và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.” 

Về nội dung “thông báo kết quả về nguyên nhân trâu, bò chết tại khu vực 

thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn”: Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành văn bản số 1371/STNMT-MT ngày 18/7/2019 về việc thông 

báo về nguyên nhân trâu, bò chết tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và giải 

pháp khắc phục, xử lý gửi UBND huyện Ngân Sơn và UBND xã Thượng Quan 

thông báo đến người dân trong khu vực được biết.  

Về việc xử lý ô nhiễm môi trường do xyanua tại khu vực thôn Nà Kéo, xã 

Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện và 
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có văn bản số 1955/STNMT-MT ngày 30/9/2019 gửi UBND huyện Ngân Sơn 

và UBND xã Thượng Quan được biết. 

Còn nội dung, cá nhân, tổ chức nào gây ra trâu, bò chết UBND tỉnh đã 

giao cho Công an huyện Ngân Sơn thực hiện. 

(Gửi kèm công văn này các Văn bản số: 3852/UBND-KTKTTC ngày 

15/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn; 1371/STNMT-MT ngày 18/7/201 và 

1955/STNMT-MT ngày 30/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

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

biết. Cảm ơn ý kiến, kiến nghị của cử tri./. 

Nơi nhận:                                                                                         

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường. 

Gửi bảy giấy: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Thêm. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện 
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