
 

Kính gửi: Cử tri Cống Văn Xuyên  

(Địa chỉ: Thôn Pác Châm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể) 

 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại Văn bản số 4203/UBND-TH ngày 

09/7/2021 giao trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND 

tỉnh khóa X, nội dung tại mục 55: “Cử tri Cống Văn Xuyên, thôn Pác Châm, xã 

Bành Trạch (huyện Ba Bể) phản ánh: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hà Giang 

khai thác cát sỏi gây sạt lở nghiêm trọng, làm mất chân soi bãi, ảnh hưởng đến đất 

nông nghiệp của các hộ dân canh tác hai bên bờ sông. Cử tri đề nghị có biện pháp 

xử lý, đồng thời rút giấy phép khai thác khoáng sản của DNTN Hà Giang (số 

1916/GP-UBND ngày 23-10-2020 của UBND tỉnh)”.  

Sau nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri như sau: 

Nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ba Bể và UBND xã Bành Trạch  

kiểm tra ngày 25/5/2021 để xem xét phản ánh ý kiến của cử tri liên quan đến mỏ 

cát, sỏi Pác Châm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công Văn số 2884/UBND-NNTNMT ngày 19/5/2021. Kết quả kiểm tra cho thấy 

nội dung phản ánh của cử tri về hiện tượng sạt lở tại một số vị trí bờ sông Năng 

đoạn chảy qua mỏ cát, sỏi Pác Châm là có thực tế, tuy nhiên nguyên nhân gây sạt 

lở là do biến đổi dòng chảy tự nhiên và mưa lũ hàng năm gây ra, không phải do tác 

động từ hoạt động khai thác khoáng sản của DNTN Hà Giang, vì DNTN Hà Giang 

chưa khai thác mỏ cát, sỏi Pác Châm do chưa được bàn giao đất tại thực địa. Kết 

quả kiểm tra xác minh nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND 

tỉnh tại Văn bản số 1075/STNMT-KS ngày 27/5/2021. Đến nay, mỏ đã được bàn 

giao đất tại thực địa, DNTN Hà Giang đang triển khai xây dựng cơ bản mỏ, chưa 

thực hiện khai thác. 

Trước đó, liên quan đến nội dung này, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 163/UBND-TH ngày 12/01/2021 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa IX. Ngày 

14/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Ba Bể và 

UBND xã Bành Trạch tổ chức kiểm tra mỏ cát sỏi Pác Châm theo kiến nghị của cử 

tri Ma Văn Vẹ (Trưởng thôn Pác Châm) về việc khai thác cát sỏi tại mỏ Pác Châm 

gây sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Kết quả kiểm 

tra cũng đã xác định thời điểm đó DNTN Hà Giang chưa xây dựng cơ bản mỏ và 
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chưa khai thác mỏ cát sỏi Pác Châm, thực tế dọc hai bên bờ sông Năng khu vực 

Pác Châm có một số vị trí đã sạt lở từ trước là do biến đổi tự nhiên của dòng chảy, 

không phải do tác động từ hoạt động khai thác cát sỏi của DNTN Hà Giang. Trên 

cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

86/STNMT-MT ngày 15/01/2021 thông tin cho cử tri được biết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri liên 

quan đến hoạt động của mỏ cát sỏi Pác Châm. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 

phối hợp địa phương, kiểm tra giám sát đơn vị thực hiện theo đúng Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã phê duyệt và khai thác theo đúng giấy phép được UBND 

tỉnh cấp (trong đó chỉ được phép khai thác từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, dừng khai 

thác trong thời gian từ ngày 01/5 đến ngày 30/9 hàng năm), đồng thời các phương 

tiện khai thác phải được gắn biển hiệu (đề tên của Doanh nghiệp) để cơ quan chức 

năng, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và người dân biết, giám sát. 

Trường hợp Doanh nghiệp sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND huyện Ba Bể; 

- UBND xã Bành Trạch; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Lưu: VT; KS-TNN (Tịnh 01b). 
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