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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
Ngày 23 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức làm việc Công ty
TNHH MTV Apatit Việt Nam về hoạt động khai thác, tuyển quặng apatit và tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì làm việc. Tham dự họp có lãnh đạo các Sở,
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi
trường, Giao thông vận tải – Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh;
UBND các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, TP Lào Cai; Đại diện Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Sau khi nghe Công
ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo; ý kiến
phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Lào Cai kết luận như sau:
1. Đánh giá chung:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh covid-19 nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
MTV Apatit Việt Nam vẫn tăng trưởng đạt kết quả khá với doanh thu đạt 64,12%
kế hoạch năm, lợi nhuận 123,435 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm, nộp ngân sách
234,93 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch năm. Công ty là đơn vị gắn bó chặt chẽ, có
vai trò rất quan trọng với quá trình hình thành và phát triển tỉnh Lào Cai; luôn đi
đầu trong lĩnh vực khai thác, tuyển quặng apatit theo đúng chủ trương của Chính
phủ về việc khai thác, sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản quặng apatit.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đến nay qua rà soát các dự án của Công ty
TNHH MTV Apatit Việt Nam còn nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc kéo dài, đặc
biệt trong công tác đền bù, GPMB, hoạt động khai thác quặng apatit.
Mục tiêu đặt ra là phải quyết tâm giải quyết, khắc phục toàn bộ các tồn tại,
vướng mắc hoạt động sản xuất, khai thác, chế biến của Công ty TNHH MTV
Apatit Việt Nam trong năm 2021 để Công ty có điều kiện tập trung sản xuất kinh
doanh hiệu quả hơn trong những năm tới và tuân thủ theo đúng các quy định của
pháp luật.
Để thực hiện mục tiêu trên, yêu cầu Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải – Xây dựng, Nông nghiệp và
PTNT, Ban Quản lý khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện Bảo Thắng,
Bát Xát, TP Lào Cai và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam:
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- Thực hiện rà soát toàn bộ các tồn tại, vướng mắc liên quan Công ty; mỗi
ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, vướng mắc
thuộc trách nhiệm của mình đảm bảo về thời gian và mục tiêu nêu trên; gửi cho Sở
Tài nguyên và Môi trường trong tháng 8/2021 để tổng hợp.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp xây dựng kế hoạch chung, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 10/9/2021 để phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Các ngành,
đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung phân công trong Kế hoạch;
trước ngày 25 hàng tháng, có báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường.
- Các ngành, địa phương phải phân công cán bộ có chuyên môn, chuyên
trách tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.
2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam rà soát, đánh giá thực trạng và dự
báo trong thời gian tới hoạt động khai thác, tuyển, sử dụng các loại quặng apatit;
tham mưu công tác quản lý, chỉ đạo để sử dụng tiết kiệm, triệt để, hiệu quả nguồn
tại nguyên khoáng sản, tránh lãng phí; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.
3. Đối với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam:
3.1 Tăng cường mối quan hệ, thường xuyên trao đổi với các Sở, ngành, địa
phương, các bộ, ngành TW để giải quyết tồn tại, vướng mắc các công việc liên
quan đến Công ty đảm bảo thời gian, hiệu quả, giải quyết dứt điểm.
3.2 Tích cực liên hệ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ
tướng Chính phủ trong tháng 8/2021 văn bản đề nghị cho phép sử dụng quặng 3
lưu để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy tuyển quặng apatit.
3.3 Tập trung nhân lực, kinh phí, công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các
ngành, địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành Kế hoạch khắc phục tồn tại,
vướng mắc trong năm 2021.
3.4 Tổ chức hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến quặng apatit tuân
thủ các quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; khai thác
đúng công suất, ranh giới, thiết kế mỏ, đúng quy trình, quy phạm; nếu khai thác
khối tài nguyên không có trong giấy phép phải báo cáo cơ quan quản lý theo đúng
quy định; đảm bảo an toàn khu vực khai thác, các bãi thải, hồ thải; thực hiện đúng
các quy định về bảo vệ môi trường; kê khai, nộp ngân sách đầy đủ,…
3.5 Các khai trường, bãi thải khi thực hiện xong cần hoàn thiện thủ tục
hoàn nguyên, giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng (giao từng phần). Bàn
giao mốc giới các kho quặng lưu cho UBND thành phố Lào Cai quản lý, giám sát
trong tháng 8/2021.
4. Giải quyết một số đề nghị của Công ty TNHH MTV Apatit Việt
Nam:
4.1. Về dự án Bãi thải số 3:
- Giao UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đền bù,
GPMB, tái định cư khu vực dự án Bãi thải số 3; chi trả kinh phí bồi thường, di
chuyển dân trong tháng 10/2021.
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- Về mượn đất của Công ty Luyện đồng làm đường vận chuyển: Đồng ý
về chủ trương, giao Ban Quản lý khu kinh tế xem xét thủ tục thực hiện phù hợp
quy định.
- Việc thi công đổ thải: Sở Công Thương xem xét, thẩm định thiết kế phù
hợp việc đổ thải theo tiến độ đắp đập.
4.2. Vướng mắc đền bù, GPMB dự án Khai trường 19: UBND thành phố cử
cán bộ chuyên trách làm việc, phối hợp với Công ty giải quyết dứt điểm các vướng
mắc; các chính sách đền bù cần thống nhất với chính quyền địa phương trước khi
làm việc với người dân.
4.3. Vướng mắc đền bù, GPMB Khai trường 10: UBND thành phố làm việc
với Công ty thống nhất chính sách áp giá đặc thù, kinh phí giải quyết từng trường
hợp cụ thể.
4.4. Về thuê đất phần diện tích 181ha sử dụng vượt quá theo Kết luận của
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cách làm, vận dụng linh
hoạt từng vị trí cụ thể, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.
Chuyển thông tin xác định số tiền tạm nộp cho Cục Thuế tỉnh để thông báo cho
Công ty tạm nộp.
- UBND các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, TP Lào Cai chỉ đạo phối hợp với
Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam hoàn thiện hồ sơ thuê đất.
4.5. Vướng mắc khai trường 26 về quy hoạch sử dụng đất, diện tích thuê
đất:
- Công ty xác định rõ diện tích đất sử dụng của dự án, làm việc với UBND
huyện Bát Xát hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
hoàn thiện thuê đất trước ngày 15/9/2021.
- Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án (khu bãi thải) theo quy định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Công ty TNHH MTV Apatit Việt
Nam ngày 23/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị
liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và
Môi trường, Giao thông vận tải – Xây
dựng, Nông nghiệp và PTNT, Ban
Quản lý khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện Bảo Thắng, Bát
Xát, TP Lào Cai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Apatit Việt Nam;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KT1.
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Hoàng Ngọc Bích
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