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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động khoáng sản
gây ảnh hưởng đến nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Yên
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Thực hiện Văn bản số 1572/UBND-KT ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc quả kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động khoáng sản gây
ảnh hưởng đến nhân dân;
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn
vị, địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin trên trang
www.phapluatplus.vn phản ánh “Khai thác, tập kết khoáng sản ở xã Tân
Dương, Xuân Hoà có đang ngược quy trình?”, kết quả cụ thể như sau:
Căn cứ theo Biên bản làm việc ngày 14/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi
trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên, UBND
các xã Tân Dương, xã Xuân Hòa về việc kiểm tra khu vực khai thác cát làm vật
liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên sông Chảy thuộc các xã Tân Dương,
Xuân Hòa, Xuân Thượng. Căn cứ Tờ trình số 137/TTr-STNMT ngày 20/4/2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực Khoáng sản - Tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần xây dựng Thương
mại Kiến Thịnh.
Ngày 14/4/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên đã
phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Khoáng
sản - Nước, Chi cục Bảo vệ môi trường và UBND xã Tân Dương, UBND xã
Xuân Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng khu vực khai thác cát làm VLXD thông
thường trên sông Chảy thuộc các xã Tân Dương, Xuân Hòa, Xuân Thượng của
Công ty CP Xây dựng Thương mại Kiến Thịnh, kết quả:
* Về hồ sơ pháp lý
Công ty CP Xây dựng Thương mại Kiến Thịnh được UBND tỉnh Lào Cai
cho phép khai thác cát làm VLXD thông thường trên sông Chảy thuộc địa phận
các xã Tân Dương, Xuân Hòa, Xuân Thượng, huyện Bảo Yên tại Giấy phép khai
thác số 1710/GP-UBND ngày 8/6/2016 và Giấy phép gia hạn khai thác khoáng
sản số 2022/GP-UBND ngày 15/6/2022, thời gian khai thác đến 19/11/2024.
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- Diện tích khai thác cát: 1,59 ha gồm 02 khu vực: khu vực xã Tân
Dương, Xuân Hòa (1,0 ha); khu vực xã Tân Dương, Xuân Thượng (0,59 ha).
- Môi trường: Tại thời điểm kiểm tra công ty chưa cung cấp được hồ sơ
môi trường (công ty đã cung cấp hồ sơ môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi
trường).
- Đất đai: Khu vực thuộc lòng hồ thủy điện Phúc Long; Khu vực phụ trợ,
bãi tập kết chưa thực hiện theo quy định, công ty đã có giải trình tại buổi làm
việc rằng đã nộp hồ sơ thuê đất về Sở Tài nguyên và Môi trường.
* Kết quả kiểm tra thực địa
Tiến hành kiểm tra khu vực khai thác, tập kết sản phẩm cho thấy: Tại thời
điểm kiểm tra, đơn vị đang dừng hoạt động khai thác cát.
- Công ty CP Xây dựng Thương mại Kiến Thịnh sử dụng 3.307 m2 đất lấn
sông không đúng mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
để tập kết sản phảm khai thác. Đối với hành vi này, Thanh tra Sở Tài nguyên và
Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty CP Xây
dựng Thương mại Kiến Thịnh khẩn trương di chuyển toàn bộ khối lượng cát,
sỏi, đá quazit đang tập kết tại bãi bồi ven sông (khu vực lấn chiếm lòng sông),
buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi. Thời gian hoàn thành:
trước ngày 05/5/2022.
- Ngày 20/4/2022 Sở Tài nguyên đã có Tờ trình số 137/Ttr-STNMT về
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản - Tài nguyên nước
đối với đối với Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Kiến Thịnh (đề nghị
Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính 170.000.000 đồng; tạm thời dừng hoạt
động khai thác 1,5 tháng; di chuyển toàn bộ cát sỏi tập kết lấn lòng sông).
- Đối với phần diện tích đất bãi tập kết sản phẩm cho hoạt động khai thác,
chế biến cát, công trình phụ trợ của công ty là 23.935,3 phần diện tích này đã
nằm trong quy hoạch của dự án khu sản xuất chế biến nông sản, lâm sản tập
trung (tinh dầu quế) thuộc xã Xuân Hòa của Công ty TNHH xuất nhập khẩu
Đình Sơn.
* Ngày 19/4/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên phối
hợp với UBND xã Tân Dương tổ chức kiểm tra đối với Công ty CP Xây dựng
Thương mại Kiến Thịnh, đại diện công ty là ông Nguyễn Văn Tú - Giám đốc
vắng mặt với lý do đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào
Cai. Tại thời điểm kiểm tra đơn vị đang vận chuyển khối lượng cát, sỏi, đá
quazit đang tập kết tại bãi bồi ven sông (khu vực lấn chiếm lòng sông).
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Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động
khoáng sản gây ảnh hưởng đến nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Yên được phản
ánh trên trang www.phapluatplus.vn. Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét, cho
ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.
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