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V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong 

cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X 

Bắc Kạn, ngàytháng 7năm 2021 

 

Kính gửi: Cử tri Bùi Thị Thùy 
(Thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) 

 

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

Kạn trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 

khóa X, trong đó có nội dung kiến nghị của “Cử tri Bùi Thị Thùy, thôn Nà Pài, thị 

trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) phản ánh: Hiện nay Công ty Khoáng sản xây 

dựng bãi xử lý quặng tại khu vực rừng Lũng Huống, đó là khu vực đầu nguồn cung 

cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn bộ nhân dân thôn Nà Pài nên gây ảnh 

hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân trong thôn. Cử tri đại diện những 

người dân trong thôn đề nghị các cấp, các ngành sớm xem xét giải quyết”.Sở Tài 

nguyên và Môi trường trả lời nội dung trên như sau: 

Tại khu vực thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn có 02 dự án đã 

được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng 

Nhà máy sản xuất Feromangan, công suất 60.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần 

phát triển Công nghiệp Bắc Kạn tại Chấp thuận Chủ trương đầu tư số 01/CTh-

UBND ngày 24/02/2021; Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất chì 

kim loại Bắc Kạn 20.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Luyện kim màu Bắc Kạn 

tại Chấp thuận Chủ trương đầu tư số 02/CTh-UBND ngày 24/02/2021. 

Hiện tại, 02 dự án này chưa thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy 

định và chưa thực hiện xây dựng, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ 

sở xác định khu vực thực hiện dự án có ảnh hưởng đến tới môi trường và sức khỏe 

của người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự 

án trên, Chủ đầu tư phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong 

đó có thực hiện tham vấn của cộng đồng dân cư nơi thực hiện Dự án làm cơ sở để 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến 

môi trường của Dự án. 

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

ơn nội dung phản ánh của cử tri và rất mong tiếp tục nhận được phản ánh của cử tri 

về vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng: MT; KS-TNN; 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- Lưu: VT(Nhượng). 

KT. GIÁM ĐỐC 
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