
UBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG 

 

Số:          /TB-VPUBND 

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

 

Lào Cai, ngày     tháng     năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp nghe Tổ Giám sát hoạt động các dự án khai thác  
khoáng sản, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đến ngày 04/8/2021 

 

 

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp nghe Tổ Giám sát hoạt động các dự án khai thác khoáng sản 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tham dự họp có đồng chí Hoàng Quốc 
Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải – Xây dựng; 
các thành viên Tổ Giám sát hoạt động các dự án khai thác khoáng sản (QĐ số 

842/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 và QĐ số 2638/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh). Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; 

đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đối với Báo cáo các dự án đã kiểm tra: Tổ Giám sát hoàn thiện lại Báo 

cáo để ký chính thức gửi UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó tập trung làm rõ một số nội 
dung sau: 

1.1 Các Dự án khai thác, tuyển quặng đồng Sin Quyền, Vi Kẽm 

- Các khu vực diện tích đất chưa hoàn thiện thủ tục phải làm rõ về đền bù, 

GPMB, thời gian sử dụng đất, có cần thiết phải đưa vào diện tích dự án không, 
đề xuất giải pháp, thời gian thực hiện, đảm bảo việc thu hồi đất đúng quy định. 

- Về các vi phạm (sử dụng đất, cos đổ thải, khai thác vượt công suất): Để 
tạo điều kiện cho sản xuất doanh nghiệp, cần đánh giá các yếu tố liên quan, nếu 
đơn vị có giải pháp khắc phục thì đề xuất nội dung chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện 

cho phù hợp quy định hiện hành. 

- Đối với các tồn tại khác (quy hoạch chi tiết 1/500, đấu nối đường giao 

thông, chưa lập thiết kế bản vẽ thi công, thu gom nước thải, mùi thuốc tuyển 
phát tán ra môi trường,..): Đề xuất cụ thể nội dung chỉ đạo khắc phục, hoàn thiện 

có thời hạn. 

1.2 Dự án Khai thác, tuyển đồng Tả Phời 

- Đôn đốc thu tiền nợ ngân sách trong quý 3/2021, bao gồm cả biện pháp 
cưỡng chế thuế. 

- Đề xuất cụ thể nội dung chỉ đạo giải quyết, khắc phục các tồn tại, tháo 
gỡ khó khăn cho chủ đầu tư:  



+ Vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng, thủ tục để nghiệm thu công 
trình đưa vào sử dụng (Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Công Thương 

phải thống nhất được giải pháp khắc phục). 

+ Giải quyết sớm hồ sơ thuê đất theo từng khu vực diện tích đủ điều kiện 
theo quy định. 

+ Khắc phục các tồn tại hồ thải quặng đuôi, đẩy nhanh đền bù, GPMB, 
thu hồi đất,... 

1.3 Dự án khai thác quặng apatit xã Quang Kim  

- Đôn đốc thu nợ ngân sách. 

- Đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB, theo hồ sơ dự án. 

- Khai thác phải phù hợp với thiết kế được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy 

trình, quy phạm; các hạng mục thay đổi, công trình bảo vệ môi trường phải hoàn 
thiện thủ tục theo quy định. 

2. Các nội dung chỉ đạo khác: 

- Tổ Giám sát khẩn trương tổ chức kiểm tra các dự án khoáng sản còn lại 

(trước mắt tập trung dự án khai thác quặng apatit của Công ty TNHH MTV Apatit 
Việt Nam, Dự án khai thác vàng Sa Phìn; tiếp đến các mỏ sắt, graphit), hoàn 

thành báo cáo Thường trực UBND họp, chỉ đạo. Tiếp tục giám sát, đôn đốc đơn 
vị, doanh nghiệp thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các dự án 
đã kiểm tra (Mỏ apatit Làng Phúng – Tam Đỉnh, Mỏ sắt Tác Ái).  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc giải quyết những nội dung liên quan việc 
chấm dứt hoạt động dự án khai thác quặng sắt Đông Nam Làng Lếch, các khoản 

nợ ngân sách và phát sinh mới; giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm quản lý đất đai khu vực 

mỏ vàng Minh Lương theo thực tế và quy định hiện hành. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 04/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để 
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải 
– Xây dựng; 
- Thành viên Tổ Giám sát dự án khoáng sản;  
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, KT1. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

Hoàng Ngọc Bích 
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