
 

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 5489/UBND-TH 

ngày 20/8/2021 về việc tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

ba, HĐND tỉnh khóa X, trong đó nội dung tại mục II.4: “Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri Ma Trí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bản 

Thi, huyện Chợ Đồn đề nghị cung cấp hồ sơ cấp lại Giấy phép khai thác mỏ chì kẽm 

Chợ Điền của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico cho chính 

quyền địa phương được biết”.  

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri như sau: 

Để có cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn 

bản số 2277/STNMT-KS ngày 10/7/2021 đề nghị Công ty Cổ phần Kim loại màu 

Thái Nguyên - Vimico báo cáo tiến độ thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 

khai thác mỏ chì kẽm Chợ Điền, huyện Chợ Đồn. Ngày 13/10/2021, Công ty Cổ 

phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có Văn bản số 3596/TMC-KTM báo 

cáo tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép mỏ chì kẽm Chợ Điền; theo đó, hồ sơ đề 

nghị cấp lại Giấy phép khai thác mỏ chì kẽm Chợ Điền đã được Công ty nộp về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, dự kiến trong Quý IV năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sẽ ban hành giấy phép. Vì vậy, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

lại Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Chợ Điền, Công ty Cổ phần Kim 

loại màu Thái Nguyên - Vimico sẽ sao gửi 01 bộ hồ sơ bao gồm giấy phép khai 

thác khoáng sản và các tài liệu liên quan gửi UBND xã Bản Thi và các cơ quan 

liên quan để phối hợp trong công tác quản lý. 

Vậy, 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; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- HĐND tỉnh; 

- UBND huyện Chợ Đồn; 

- UBND xã Bản Thi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Lưu: VT; KS-TNN (Thưởng). 
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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  10  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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