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Kính gửi: Cử tri Phan Thanh Hưng 

(Thôn Chợ Tinh 2, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, 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 Phan Thanh Hưng, trưởng 

thôn Chợ Tinh 2, xãYên Hân (huyện Chợ Mới) đề nghị có giải pháp giải quyết dứt 

điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của nhân dân”.Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời nội dung trên như sau: 

Trong những năm qua,tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm 

môi trường đã cơ bản chấm dứt.  

Tuy nhiên, ở một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi 

lại khó khăn vẫn có thời điểm xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép.Cụ 

thể trong năm 2021,Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp 

với UBND huyện Chợ Mới, UBND xã Bình Văn kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường và hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới (khu 

vực giáp ranh Thái Nguyên – Bắc Kạn) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại 

Văn bản số 2897/UBND-NNTNMT ngày 19/5/2021, kết quả như sau: 

- Tại khu vực Khau Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có dự 

án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò và chế biến quặng vàng gốc mỏ Khau 

Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH Kim Ngân 

được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 768/GP-UBND ngày 

16/5/2019, tại thời điểm kiểm tra Dự án đang hoạt động bình thường, Công ty 

TNHH Kim Ngân thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Kạn, Công ty không 

thải nước thải ra ngoài môi trường. 

- Ngoài diện tích khu vực đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Kim 

Ngân, tại khu vực xung quanh mỏ vàng Khau Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn và khu vực giáp ranh tỉnh Thái Nguyên, theo quan sát có một số lán 

trại đang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (khoảng 4 lán) tại đỉnh Khau 

Âu và khe Cá Mắm.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản 

số 3560/UBND-NNTNMT ngày 14/6/2021, giao UBND huyện Chợ Mới khẩn 

trương  tổ chức giải tỏa khu vực có lán trại khai thác khoáng sản trái phép tại khu 
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vực Khau Âu, xã Bình Văn. UBND huyện Chợ Mới đã thành lập Ban chỉ đạo thực 

hiện giải tỏa các điểm khai thác khoángsản, khai thác vàng trái phép trên địa bàn 

huyện Chợ Mới năm 2021, thựchiện giải tỏa các điểm khaithác vàng trái phép tại 

khu vực Khau Âu, xã Bình Vănvào ngày 24/6/2021 và báo cáo kết quả thực hiện 

tại Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 30/6/2021, cụ thể:  

- Ban Chỉ đạo và Đoàn công tác của huyện đã tiếnhành lập biên bản, tháo dỡ, 

tiêu hủy toàn bộ lán trại và tổ chức vô hiệu hóa cácmáy móc, thiết bị phục vụcho 

việc khai thác, cụ thể: Tiêu hủy 10 lán trại; 01 máynổ; 01 máy khoan hơi; 02 đầu 

nghiền đá; 01 máy bơm nước; 01 xe cải tiến; 02 xerùa; đường ống dẫn nước và 

một số trang thiết bị cá nhân khác. 

- Kết thúc đợt giải tỏa, UBND huyện đã tổ chức bàn giao các khu vực đã 

được giải tỏa cho UBND xã Bình Văn để quản lý, không để tình trạng khai thác 

vàng trái phép tái diễn trở lại. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Bình Văn tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các hoạt động khai thác khoáng sản trái 

phép trên địa bàn, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu phát hiện các vi 

phạm vượt thẩm quyền xử lý); tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn 

không tham gia vào các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Như vậy, nội dung cử tri phản ánh: “Cử tri Phan Thanh Hưng, trưởng thôn 

Chợ Tinh 2, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới) đề nghị có giải pháp giải quyết dứt điểm 

tình trạng khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến 

sức khỏe, đời sống và sản xuất của nhân dân”là có cơ sở. Đến nay,UBND tỉnh đã 

kịp thời chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới thực hiện giải tỏa khu vực khai thác 

khoáng sản trái phép theo quy định.Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng 

sản trên địa bàn huyện Chợ Mới nói riêng và trên địan bàn tỉnh nói chung.  

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). 
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Ngô Văn Viện 
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