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Kính gửi: Cử tri Trần Quốc Hiệu 

(Chủ tịch UBND xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) 
 

Thực hiện Văn bản số 6514/UBND-TH ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV, trong đó có nội dung kiến nghị của “Cử tri Trần Quốc Hiệu (Chủ tịch UBND 

xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) đề nghị: Công ty TNHH Ngọc Linh xây dựng đã 

lâu tại thôn Bản Cuôn 2 (xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Trong báo 

cáo của Công ty gửi lên các sở, ngành cấp trên có ghi “Hiện đang trong quá trình 

xây dựng”. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay Công ty vẫn vận chuyển quặng thô từ 

tỉnh Tuyên Quang và nhập nguyên liệu quặng nước ngoài về để chế biến. Trong 

khi đó báo cáo tác động môi trường (ĐTM) được trình tham vấn tại xã nhưng chưa 

được cộng đồng chấp thuận (vì trong báo cáo ĐTM có một số nội dung chưa có 

giải pháp phù hợp). Đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc hoạt động của Công 

ty TNHH NgọcLinh”.Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nội dung trên như sau: 

Dự án Nhà máy điện chì, kẽm Bắc Kạn xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn đã 

được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

1505/QĐ-UBND ngày 26/9/2012. Công ty đã xây dựng hạng mục công trình xử lý 

chất thải của dây chuyền axit và dây chuyền lò quay và đang thực hiện vận hành 

thử nghiệm theo quy định. 

Tuy nhiên, Dự án Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn của Công ty TNHH 

Ngọc Linh đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 1520/QĐ-UBND ngày 17/8/2021. Trong đó, chủ dự án đã điều chỉnh cơ 

cấu nguyên liệu đầu vào cho dây chuyền lò quay là quặng và tinh quặng kẽm 

37.000 tấn/năm và chất thải có chứa kim loại 100.000 tấn/năm. Theo quy định tại 

Phụ lục III, Mục I phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Dự án trên có sử dụng 

nguyên liệu là chất thải có chứa kim loại trong nước và phế liệu nhập khẩu, nên 

thuộc đối tượng phải lập ĐTM trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Công ty đã thực hiện lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.  

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án trên, tuy nhiên do trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu theo quy định và chưa 
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phù hợp với điều kiện thực tế nên Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã yêu cầu Chủ dự án cần đánh giá cụ thể để Hội đồng xem xét trước khi 

trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.  

Ngoài ra, đối với hoạt động vận chuyển và sử dụng quặng nhập từ nước 

ngoài của Công ty TNHH Ngọc Linh là tinh quặng kẽm, thuộc danh mục được 

phép nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương; quá trình nhập khẩu 

được cơ quan chức năng kiểm tra đầy đủ trước thi thông quan. Việc vận chuyển và 

chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Ngọc Linh phù hợp với các quy định hiện 

hành. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri được biết. Cảm 

ơn nội dung phản ánh của cử tri và rất mong tiếp tục nhận được phản ánh của cử tri 

về vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
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- Các phòng: MT; KS-TNN; 

Gửi bản giấy: 
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