
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:          /STNMT-ĐĐ 

V/v trả lời ý kiến cử tri về cung cấp thông 

tin ranh giới sử dụng đất mỏ đá Nà Cà, xã 

Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông. 

      Bắc Kạn, ngày        tháng 7 năm 2021 

                     
Kính gửi: Cử tri Đặng Quốc Hùng 

(Thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông) 
 

Thực hiện Văn bản số 4757/UBND-TH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh 

khóa X; nội dung ý kiến của cử tri Đặng Quốc Hùng, thôn Nà Cà, xã Nguyên 

Phúc, huyện Bạch Thông như sau: “Tình trạng ranh giới không rõ ràng giữa diện 

tích đất của người dân và diện tích của mỏ đá Nà Cà, dẫn đến tranh chấp về tài 

sản trên đất. Đề nghị cung cấp thông tin về phạm vi, ranh giới của mỏ đá Nà Cà 

với các hộ dân xung quanh để làm cơ sở đền bù, hỗ trợ thiệt hại xảy ra”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về phạm vi, ranh giới của 

mỏ đá Nà Cà như sau:  

Mỏ đá Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông của Công ty Cổ phần 

đầu tư phát triển hạ tầng được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để khai thác đá 

vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015; diện tích được giao, cho thuê là 34.471,0m
2
, trong đó diện tích khai 

thác là 29.000,0m
2
, diện tích xây dựng công trình phụ trợ là 5.471,0m

2
. 

Vị trí khu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng (diện tích 34.471,0m
2
) 

được giới hạn bởi các mốc, như sau: 

 

STT 
Ký hiệu 

mốc 

Tọa độ (VN2000, kinh tuyến trục 

106
0
30’, múi chiếu 3

0
) 

X(m) Y(m) 

1 1 2.456.711 437.783 

2 A 2.456.706 437.856 

3 B 2.456.416 437.853 

4 4 2.456413 437.822 

5 5 2.456.503 437.718 



2 

Vị trí xây dựng công trình phụ trợ tiếp giáp khu vực khai thác đến đường 

giao thông (đường từ xã Nguyên Phúc đi xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông). 

Ngày 13/8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao ranh giới 

mốc giới cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng theo Quyết định số 

853/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh; thành phần giao nhận gồm đại 

diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Nguyên 

Phúc và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng. Đối với các vị trí mốc ranh 

giới, sau khi nhận bàn giao đất đai đơn vị sử dụng đất đã cắm cọc mốc xác định 

ranh giới rõ ràng tại thực địa. 

Hồ sơ gửi kèm đến cử tri:  

- Phô tô Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh. 

- Phô tô biên bản bàn giao đất ngày 13/8/2015. 

- Bản đồ hiện trạng khu đất (in khổ A3). 

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm và trả lời, cung cấp 

thông tin thông tin về phạm vi, ranh giới của mỏ đá Nà Cà như theo đề nghị./. 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử:     
- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh BK (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Bạch Thông; 

- UBND xã Nguyên Phúc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (tổng hợp); 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (Vi 03b)    
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