UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2264/STNMT-MT
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cử tri Phan Văn Năm, thôn Bằng Lãng,
xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số
5769/UBND-TH ngày 31/8/2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau
kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường
được giao trả lời kiến nghị của cử tri tại Mục 6, Phần V “Cử tri Phan Văn Năm,
thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn phản ánh: Lò đốt khoáng
sản của Công ty Anh Vũ có mùi hôi vào ban đêm. Đề nghị kiểm tra, khắc phục
tình trạng trên và trả lời người dân được biết hóa chất công ty sử dụng để đốt
khoáng sản có ảnh hưởng đến môi trường sống không”. Ngày 30/9/2021, Sở Tài
nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện
Ngân Sơn, UBND xã Thượng Quan và cử tri Phan Văn Năm tiến hành kiểm tra
thực tế tại Xưởng tuyển luyện chì kẽm Ngân Sơn.
Kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh và trả
lời cử tri như sau:
Xưởng tuyển luyện chì kẽm huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được UBND
tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND
ngày 29/8/2012 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc hoàn thành
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Giấy xác nhận số 912/XNSTNMT ngày 09/12/2013.
Theo báo cáo của Công ty TNHH Anh Vũ (Công ty TNHH Anh Vũ là đơn
vị thuê lại Xưởng tuyển luyện chì kẽm huyện Ngân Sơn của Công ty Cổ Phần
Khoáng sản Na Rì Hamico), Xưởng tuyển luyện đã hoạt động được 02 năm gần
đây và quá trình tuyển được thực hiện cả ngày và đêm; nguyên liệu, nhiên liệu sử
dụng cho lò đốt bao gồm: Quặng oxit chì và phụ gia (quặng sắt, đá vôi, than), quá
trình tuyển luyện không sử dụng hóa chất khác; trong quá trình hoạt động có phát
sinh mùi hôi từ quá trình nung luyện, Công ty vẫn thực hiện quan trắc môi trường
định kỳ, các thông số quan trắc đối với môi trường không khí đều nằm trong giới
hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN
27:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y tế .
Tại thời điểm kiểm tra Xưởng tuyển luyện tạm ngừng hoạt động do sự cố
hỏng lò từ ngày 29/9/2021.
Qua trao đổi, thảo luận, phản ánh của Cử tri Phan Văn Năm về việc lò đốt
của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico phát sinh mùi hôi là đúng, tuy
nhiên, mùi hôi không không liên tục, không nồng nặc và theo kết quả quan trắc
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môi trường định kỳ quý 1 năm 2021, các thông số quan trắc đối với môi trường
không khí đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành; quá trình
đốt nguyên liệu, nhiên liệu không sử dụng hóa chất (nội dung này theo báo cáo của
Sở Công thương trong quá trình tuyển, luyện Công ty không sử dụng hóa chất và
đã được Sở Công thương chủ trì kiểm tra ngày 21/7/2021).
Để khắc phục mùi hôi phát sinh từ quá trình tuyển luyện, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico phối hợp với
Công ty TNHH Anh Vũ có văn bản báo cáo việc thực hiện các nội dung theo Văn
bản số 5095/UBND-KTTCKT ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời
gian cải tạo, sửa chữa Nhà máy luyện chì huyện Ngân Sơn và rà soát những nội
dung thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 gửi về Sở Tài nguyên và
Môi trường trước ngày 15/10/2021; thường xuyên kiểm tra nguyên liệu, nhiên liệu,
thiết bị máy móc và quy trình vận hành của quá trình sản xuất để tìm nguyên nhân
và khắc phục mùi hôi trong quá trình nung luyện; chủ động phối hợp với chính
quyền địa phương và cộng đồng dân cư giải quyết các vấn đề liên quan đến công
tác bảo vệ môi trường từ hoạt động sản xuất của Xưởng tuyển luyện chì kẽm huyện
Ngân Sơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động sản
xuất của Công ty, yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico thực hiện
đúng các quy định về môi trường không gây ảnh hưởng đến môi trường xung
quanh và sinh hoạt của người dân.
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để cử tri được biết.
Cảm ơn ý kiến, kiến nghị của cử tri, mong cử tri tiếp tục theo dõi các hoạt động của
Xưởng tuyển luyện chì kẽm Ngân Sơn, khi có vấn đề về môi trường đề nghị cử tri
phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:
-Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Môi trường;
- UBND huyện Ngân Sơn;
- UBND xã Thượng Quan;
Gửi bản giấy:
- Như trên;
- Công ty CP Khoáng Na Rì Hamico;
- Công ty TNHH Anh Vũ;
- Lưu: VT (LN, 06bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Viện
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