
 

                 Kính gửi: Cử tri Nguyễn Duy Huế, Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ, huyện 

Na Rì. 

 

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 30 có nêu: “Cử tri Nguyễn Duy Huế, 

Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ, huyện Na Rì phản ánh: Việc Công ty Cổ phần Tấn 

Thành được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Tốc Lù, xã Kim Hỷ từ năm 

2006, đến năm 2009 hết hạn giấy phép khai thác nhưng công ty không thực hiện 

việc hoàn thổ đóng cửa mỏ theo quy định. Đề nghị thực hiện hoàn thổ trả lại mặt 

bằng đất đai để giao cho người dân sản xuất”. 

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

Công ty Cổ phần Tấn Thành (Công ty Tấn Thành) được UBND tỉnh cho 

phép khai thác tận thu vàng sa khoáng tại mỏ Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì từ 

tháng 5/2005 đến 5/2008. Sau khi giấy phép khai thác hết hạn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã yêu cầu Công ty Tấn Thành lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định. 

Đề án đóng cửa mỏ Tốc Lù được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3525/QĐ-UBND ngày 17/11/2009. Tổng diện tích Công ty Tấn Thành phải thực 

hiện công tác đóng cửa mỏ là 9,0 ha; Chi phí đóng cửa mỏ 1,2 tỷ đồng từ nguồn kinh 

phí của Công ty và thời gian thực hiện là 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt 

Đề án đóng cửa mỏ. 

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND huyện Na Rì và UBND xã Kim Hỷ đã hướng dẫn, đôn đốc Công ty 

nhiều lần khẩn trương thực hiện công tác đóng cửa mỏ, nhưng Công ty Tấn Thành 

không nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa mỏ theo Đề án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. Trước tình hình nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh 

có Văn bản số 843/UBND-TH1 ngày 19/4/2011 giao cơ quan công an điều tra, làm rõ 

các sai phạm của Công ty Tấn Thành. Công an tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 

1468/CAT(PC49) ngày 08/7/2011 báo cáo kết quả điều tra xác minh việc thực hiện 

đóng của mỏ Tốc Lù của Công ty Tấn Thành là vụ việc mang tính chất vi phạm 

hành chính không có dấu hiệu vụ án hình sự. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã nhiều lần ban hành văn bản mời Công ty Tấn Thành đến làm việc để giải quyết 

các vấn đề tồn tại trong công tác đóng cửa mỏ Tốc Lù, tuy nhiên không có người 

đại diện cho Công ty Tấn Thành đến làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử 

cán bộ trực tiếp đến nơi cư trú của ông Nguyễn Đức Yên (Chủ tịch HĐQT Công ty 
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Tấn Thành) và ông Vũ Hà Trọng (Giám đốc Công ty Tấn Thành) để mời làm việc, 

tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Yên và Vũ Hà Trọng đều không có mặt ở nơi cư trú, 

tạm trú. 

Về giải pháp đã thực hiện: Thực hiện Thông báo số 121/TB-UBND ngày 

22/11/2013 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 

894a/STNMT-KS ngày 29/11/2013 báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh cho phép Sở 

Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Quan trắc môi trường (nay là Trung tâm 

kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

khảo sát, lập lại phương án hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường khu vực Tốc Lù từ 

nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, căn cứ các quy định của pháp luật về khoáng 

sản và môi trường, không có cơ sở để thực hiện nội dung trên. Để thu hồi đất tại khu 

vực đóng cửa mỏ Tốc Lù, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2014 thu hồi đất và giao UBND huyện Na Rì và UBND xã Kim Hỷ tiếp 

nhận và lập phương án sử dụng theo quy định.  

Về đề xuất giải pháp khắc phục: Về cơ bản, hiện trạng tại khu vực đóng cửa 

mỏ Tốc Lù hiện nay đã an toàn, môi trường đảm bảo, không còn tình trạng khai 

thác khoáng sản trái phép. Mặt khác, khu vực Tốc Lù thuộc vùng lõi của Khu Bảo 

tồn thiên nhiên Kim Hỷ và xã Kim Hỷ thuộc vùng CT229, do vậy mọi hoạt động 

liên quan đến khu vực này đều phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về 

quản lý khu bảo tồn và vùng CT229. Vì vậy, đề nghị Chủ tịch UBND xã Kim Hỷ 

chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại việc sử dụng đất tại khu vực mỏ Tốc Lù 

theo Điều 2 của Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh; 

đồng thời thực hiện các nội dung theo chỉ đạo UBND huyện Na Rì tại Văn bản số 

103/UBND-TNMT ngày 26/02/2014, lập phương án quản lý, sử dụng đất phù hợp 

với hiện trạng khu đất, đảm bảo hiệu quả.     

Với nội dung nêu trên, 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); 

- HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND huyện Na Rì; 

- UBND xã Kim Hỷ; 

- LĐS; 

- Chánh văn phòng; 

- P.MT; P.ĐĐ; 

- Lưu: VT; KS-TNN (Thưởng 01b). 
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