
 

Kính gửi: Cử tri Ma Trí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bản Thi, 

huyện Chợ Đồn 

 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4757/UBND-TH 

ngày 27/7/2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, 

HĐND tỉnh khóa X, trong đó nội dung tại mục 31: “Cử tri Ma Trí Hiếu, Bí thư 

Đảng ủy xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn đề nghị: Đối với các điểm cửa lò, khu khai 

thác của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn sau khi được cấp phép, đề nghị cơ quan 

chuyên môn đồng thời gửi cho địa phương 01 bộ hồ sơ cấp phép khai thác để biết, 

theo dõi, quản lý (thực tế hiện nay một số điểm khai thác được cấp phép thuộc khu 

vực xã quản lý nhưng xã không nắm được do không có hồ sơ). 

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

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (tiền thân là Xí nghiệp 

liên hợp luyện kim màu Bắc Thái) được cấp phép khai thác mỏ kẽm chì Chợ Điền 

thuộc các xã: Bản Thi, Đồng Lạc, Quảng Bạch và Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn tại 

Quyết định số 340/QĐ/KTM ngày 19/8/1985 (đơn vị trực tiếp khai thác là Công ty 

TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC). Thực hiện quy định của Luật Khoáng 

sản ngày 17/11/2010, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã 

thăm dò đánh giá lại trữ lượng và lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác 

khoáng sản, hiện nay hồ sơ đang được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

(thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) xem xét, thẩm định.  

Nội dung cử tri nêu, Sở Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu; sau khi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp lại giấy khai thác mỏ kẽm chì Chợ Điền, Sở Tài nguyên 

và Môi trường sẽ đề nghị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sao 

gửi hồ sơ cho UBND huyện Chợ Đồn và UBND xã Bản Thi để phối hợp quản lý. 

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

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- Công ty CP KLM Thái Nguyên - Vimico; 

- Công ty TNHH MTV KLM Bắc Kạn - TMC; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND huyện Chợ Đồn; 

- UBND xã Bản Thi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Lưu: VT; KS-TNN (Thưởng 01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:              /STNMT-KS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

Bắc Kạn, ngày        tháng  7  năm 2021 
V/v trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến 

mỏ chì kẽm Chợ Điền, huyện Chợ Đồn 
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