
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: 86 /STNMT-MT Bắc Kạn, ngày 15 tháng 01 năm 2021 
V/v kiểm tra, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 

2020, HĐND tỉnh khóa IX 

 

 

Kính gửi:  

       - Cử tri Ma Văn Vẹ, thôn Pác Châm,  xã Bành Trạch, huyện Ba Bể; 

       - Cử tri Lương Thị Hằng, thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; 

       - Cử tri Phạm Văn Quang, tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 

163/UBND-TH ngày 12/01/2021 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau 

kỳ hợp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Trong đó, Sở Tài nguyên 

và Môi trường được giao kiểm tra, xem xét trả lời kiến nghị của cử tri tại mục 

IV.9; mục IV.11; mục VI.2 của Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 31/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ 

họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX. Từ ngày 14 đến ngày 15/01/2021 Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan 

tổ chức kiểm tra theo kiến nghị của cử tri, kết quả các nội dung cụ thể, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trả lời cử tri như sau: 

1. “Cử tri Ma Văn Vẹ, thôn Pác Chôm (Pác Châm), xã Bành Trạch, huyện Ba 

Bể phản ánh: Việc khai thác cát sỏi ở thôn Pác Chôm gây sạt lở đất ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị có giải pháp khắc phục” 

Ngày 14/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Doanh 

nghiệp tư nhân Hà Giang, UBND huyện Ba Bể, UBND xã Bành Trạch và mời cử tri 

Ma Văn Vẹ - Trưởng thôn Pác Châm kiểm tra thực tế tại khu vực kiến nghị của cử tri. 

Theo phản ánh, nội dung kiến nghị là của người dân thôn Pác Châm có đất canh tác 

nông nghiệp gần khu vực mỏ cát sỏi Pác Châm, do không biết được các thông tin liên 

quan đến Mỏ cát sỏi Pác Châm và lo lắng khi Mỏ đi vào khai thác có thể sẽ làm ảnh 

hưởng đến đất canh tác nông nghiệp và soi bãi của người dân tại khu vực này. 

Hiện tại, Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp 

phép khai thác Mỏ cát sỏi Pác Châm, xã Bành Trạch tại Giấy phép số 1916/GP-

UBND ngày 26/10/2020, trình tự thủ tục cấp phép khai thác đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật; Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang chưa thực hiện xây dựng hoặc khai 

thác tại khu vực mỏ cát sỏi Pác Châm do Công ty chưa hoàn thiện các thủ tục đất đai 

và môi trường; dọc hai bên bờ sông Năng khu vực Pác Châm có một số vị trí sạt lở là 

do biến đổi tự nhiên theo mùa của sông Năng, không phải do tác động của DNTN Hà Giang. 

Tuy nhiên, tại khu vực giáp ranh giữa mỏ cát sỏi Pác Vạt, xã Thượng Giáo và 

khu vực mỏ cát sỏi Pác Châm, xã Bành Trạch (ngoài diện tích cấp phép khai thác của 

mỏ cát sỏi Pác Châm) thuộc địa phận xã Bành Trạch có hiện tượng khai thác cát sỏi 
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trài phép, thời điểm kiểm tra không phát hiện có người và phương thiện, thiết bị khai 

thác. Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao DNTN Hà Giang trong thời gian hoàn 

thiện các thủ tục khai thác phải có trách nhiệm quản lý diện tích và khoáng sản cát 

sỏi tại mỏ Pác Châm cũng như khu vực giáp ranh xung quanh mỏ, bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác, không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép; Cử tri thôn Pác 

Châm khi phát hiện hoạt động khai thác cát sỏi trái phép cũng như hiện tượng sạt 

lở bờ sông cần phản ánh kịp thời lên UBND xã Bành Trạch để kiểm tra, xác minh; 

UBND huyện Ba Bể chỉ đạo UBND xã Bành Trạch tăng cường công tác kiểm tra, 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) 

theo thẩm quyền. 

2. “Cử tri Lương Thị Hằng, thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn đề 

nghị xem xét, kiểm tra việc xả thải của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên 

địa bàn xã Bằng Lãng. Kết quả kiểm tra phải được thông tin cho cử tri được biết”  

Ngày 14/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Công ty TNHH Việt Trung, UBND huyện Chợ Đồn, 

UBND xã Bằng Lãng và mời cử tri bà Lương Thị Hằng – Bí thư Chi bộ thôn, ông Hà 

Văn Hảo - Trưởng thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ Nà 

Bốp – Pù Xáp, mỏ chì kẽm Lũng Váng và Khu liên hợp tuyển khoáng tại Bằng Lãng 

theo kiến nghị của cử tri.   

Theo cử tri Lương Thị Hằng, nội dung Báo cáo tổng hợp số 183/BC-HĐND 

ngày 31/12/2020 chưa đúng với ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc họp tiếp xúc cử 

tri. Nội dung tại cuộc họp tiếp xúc cử tri Lương Thị Hằng phản ánh là “Do ảnh hưởng 

của các mỏ của Công ty khoáng sản đóng trên địa bàn xã Bằng Lãng sau các đợt 

mưa lũ ảnh hưởng tới đồng ruộng nhưng chưa có hỗ trợ gì cho những người nông 

dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong các thôn chịu ảnh hưởng. Đề nghị nước thải 

của các dự án phải được kiểm tra thường xuyên và thông tin đến người dân khu vực 

để yên tâm sinh sống và hoạt động sản xuất”. 

Kết quả kiểm tra: Thời điểm kiểm tra mỏ chì kẽm Lũng Váng của Công ty 

TNHH Việt Trung đã dừng mọi hoạt động khai thác trong thời gian thẩm định hồ sơ 

gia hạn giấy phép khai thác từ 04/01/2021 theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Văn bản số 01/STNMT-KS. 

Xưởng tuyển nổi chì kẽm tại Khu liên hợp các nhà máy tuyển khoáng đang hoạt 

động bình thường. Nước thải và bùn thải sau tuyển được dẫn về hồ lắng bùn thải số 1 

sau đó nước thải và một phần bùn thải chảy qua hồ lắng số 2, sau đó nước thải qua hồ 

lắng xử lý nước thải số 4, số 5 và được bơm tuần hoàn lại phục vụ cho hoạt động sản 

xuất. Thời điểm kiểm tra không có nước thải chảy ra suối Khau Củm do vào mùa khô 

nên toàn bộ nước thải được bơm tuần hoàn trở lại phục vụ tuyển. Để tăng cường khả 

năng chứa và lắng xử lý nước thải sau tuyển, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 

đã đắp bờ bao, chia hồ lắng bùn thải số 1 thành 3 ngăn lắng để tăng cường khả năng 

lưu giữ và xử lý nước thải. Hồ lắng bùn thải số 02 được gia cố bờ bao kè rọ đá, xây 

cửa xả tràn để đảm bảo cho việc xử lý nước thải. Tuy nhiên, hiện nay quy mô và 
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chiều cao đổ thải của hồ chứa bùn thải số 1 và số 2 đã vượt so với báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án được phê duyệt. Để khắc phục tình trạng trên, Công ty 

Cổ phần khoáng sản đã lựa chọn vị trí đổ thải mới và đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn 

có văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng (hiện Bộ Quốc phòng chưa có văn bản trả lời 

cụ thể) để Công ty có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

Đối với Mỏ chì kẽm Nà Bốp – Pù Xáp, tại thời điểm kiểm tra, Mỏ đang hoạt 

động khai thác. Nước thoát mỏ được bơm lên cửa lò khai thác sau đó được dẫn qua 

các bể lắng xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận suối Khau Củm; 

nước mưa chảy tràn được thu gom theo hệ thống mương thoát nước mưa chảy tràn 

lắng sơ bộ qua hố gas và bể lắng 3 ngăn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Tuy 

nhiên, thời điểm kiểm tra tại khu vực boongke chứa quặng khu Nà Bốp – Pù Xáp có 

sử dụng nước để xả quặng từ boongke chứa quặng lên ô tô vận chuyển về nhà máy 

chế biến, lượng nước sử dụng không nhiều, không thường xuyên nhưng nước thải 

chứa nhiều bùn đất, bể lắng nhỏ không đảm bảo dung tích cho xử lý trước khi dẫn ra 

suối Khau Củm. Vì vậy, việc phản ánh của cử tri về nước suối Khau Củm có thời 

điểm bị đục là có cơ sở. 

Kết quả quan trắc môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc 

Kạn và kết quả quan trắc lập để lập Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 -

2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với nước thải sau xử lý của Khu liên hợp 

tuyển khoáng đều đạt quy chuẩn cho phép theo quy định; Vị trí xả thải của các dự án 

của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn phù hợp với tọa độ theo các giấy phép đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

Vì vậy, để khắc phục những tồn tại và kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã đề nghị Mỏ Nà Bốp – Pù Xáp cần bổ sung hố lắng thu gom toàn bộ 

nước thải tháo rút quặng từ boongke lên ô tô vận chuyển về nhà máy chế biến để lắng 

bùn đất đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp 

nhận (suối Khau Củm); tăng cường nạo vét hố ga, bể lắng xử lý nước thoát mỏ, bể 

lắng xử lý nước mưa chảy tràn để đảm bảo dung tích và khả năng xử lý nước thải 

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; thông tin thường xuyên (hàng quý, trong năm) kết 

quả quan trắc giám sát môi trường định kỳ chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, 

bùn thải, chất thải nguy hại…) của các dự án đến UBND xã Bằng Lãng và người dân 

tại các thôn xung quanh được biết; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, vận hành và 

duy tu bảo dưỡng công trình hồ chứa bùn thải đảm bảo khả năng xử lý đạt quy chuẩn 

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đúng theo quy 

định của pháp luật; Công ty tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan 

báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Quốc phòng cho ý kiến đối với vị trí đổ thải mới để 

khắc phục tình trạng hồ chứa thải tại Xưởng tuyển nổi chì kẽm đã quá tải. 

Đối với nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc “sau các đợt mưa lũ ảnh 

hưởng tới đồng ruộng nhưng chưa có hỗ trợ gì cho những người nông dân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp” là các nội dung phát sinh từ những năm 2011, không có vị trí 
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và số liệu cụ thể, nên không có cơ sở để Đoàn kiểm tra, xem xét, giải quyết. Đề nghị 

UBND xã Bằng Lãng thường xuyên tiếp thu, xử lý thông tin, kiến nghị của cử tri để 

giải quyết đúng thời điểm. 

3. “Cử tri Phạm Ngọc Quang (Phạm Văn Quang), tổ 7, phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn phản ánh hoạt động của các Trạm bơm nước dọc đường Thanh 

Niên trên địa bàn phường Sông Cầu gây ra tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người dân 

sống xung quanh, Đề nghị có giải pháp khắc phục” 

Ngày 15/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Công ty 

Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, UBND thành phố Bắc Kạn, UBND phường Sông 

Cầu và mời cử tri Phạm Văn Quang – Tổ trưởng tổ dân phố 7, Phường Sông Cầu và 

mời Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thực tế tại vị 

trí đặt trạm bơm trục ngang ngoài trời theo kiến nghị của cử tri.  

Thời điểm kiểm tra, tại vị trí trạm bơm trục ngang được rào chắn bằng tường 

lưới B40, bên trong có 02 máy bơm nước đang hoạt động bình thường. Thực hiện đo 

tiếng ồn tại 02 vị trí (tại trạm bơm là 78dBA và tại hộ gia đình ông Nguyễn Thành 

Trung (gần trạm bơm) là 65dBA) kết quả cho thấy tiếng ồn đều vượt so với quy 

chuẩn cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). 

Do vậy, nội dung phản ánh của cử tri là đúng. 

Để khắc phục ngay tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị 

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, 

giảm thiểu tiếng ồn bằng cách che chắn (xây tường gạch bao quanh hoặc dùng vật 

liệu cách âm) hoàn thành xong trước 30/01/2021. Kết quả khắc phục tiếng ồn phải 

được đo đạc xác định và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường đồng 

thời thông tin đến UBND phường Sông Cầu, cử tri Phạm Văn Quang và người dân 

xung quanh khu vực. 

Với những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến cử tri 

được biết./. 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

- Công ty TNHH Việt Trung; 

- Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Thành phố Bắc Kạn; 

- Phòng TNMT các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Thành phố Bắc 

Kạn;  

- UBND các phường, xã: Bằng Lãng; Bành Trạch, Thượng 

Giáo, Sông Cầu; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: Đất đai, MT; KS-TNN; 

- Lưu: VT (Hà, 06bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

Ngô Văn Viện 
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