
                                Kính gửi:   - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao 
thông vận tải - Xây dựng, Công Thương, 

Thông tin và Truyền thông; 
- UBND thành phố Lào Cai; 
- Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai. 

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 242/BC-

STNMT ngày 13/9/2021 về việc kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh 
Bài viết “Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai lại gây họa cho dân” đăng 

ngày 26/8/2021 của báo điện tử nongnghiep.vn (sao gửi kèm); Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai:  

- Trên cơ sở nội dung phản ánh từ bài viết “Công ty CP Phân lân nung 

chảy Lào Cai lại gây họa cho dân” của nhà báo Hải Đăng đăng ngày 26/8/2021 
trên báo điện tử nongnghiep.vn, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật 
liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, công thương, tài nguyên và môi 

trường và các quy định khác có liên quan đối với “Dự án khai thác quặng apatit 
khai trường 32 và Làng Cáng thuộc xã Tả Phời và xã Hợp Thành, thành phố 

Lào Cai”.  

- Đẩy nhanh tiến độ khắc phục đối với 02 hộ dân bị ảnh hưởng, thu dọn 

đất đá do vỡ đê nắn dòng tại lòng suối, thi công xây dựng tuyến mương và đê 
nắn suối Cóc. Tính toán, lựa chọn và đưa ra các giải pháp nắn suối Ngòi Đường 

tại khu vực khai thác II, nắn suối Cóc tại khu vực khai thác I và nắn đường liên 
thôn xã Hợp Thành tại khu vực bãi thải ngoài sau khi xác định và được cơ quan 

quản lý liên quan thẩm định đảm bảo an toàn về môi trường, cảnh quan khu vực 
và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan. 

- Phối hợp với UBND thành phố Lào Cai, UBND xã Tả Phời và xã Hợp 
Thành đẩy nhanh tiến độ thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đảm 
bảo đúng quy định pháp luật; tiến hành bồi thường cây cối, hoa mầu, đất đai và 

di dời các hộ dân ra ngoài hành lang an toàn nổ mìn khi xây dựng các công trình 
và giải phóng mặt bằng.  

- Lập Phương án cụ thể và chi tiết về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó 
sự cố (như: Sạt lở đất đá, vỡ hồ lắng, thiên tai,…); thực hiện các giải pháp phòng 

ngừa các hiện tượng sạt lở đất đá tại các khu vực sườn tầng, bờ moong khai thác 
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và khu vực các bãi thải, bãi chứa quặng III, hồ lắng; khi phát hiện có dấu hiệu 
xảy ra hiện tượng sạt lở phải dừng ngay các hoạt động khai thác, đổ thải, khẩn 

trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ 
quan thẩm quyền phối hợp giải quyết.  

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu, kiến nghị và cam kết nêu trong Biên bản 
họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp Dự án (họp ngày 
04/01/2018 tại xã Tả Phời và xã Hợp Thành; họp ngày 28/3/2018 tại xã Tả Phời 

về phương án nắn suối của Dự án) và theo đúng quy đinh pháp luật. 

2. Giao Sở Thông tin và truyền thông có ý kiến với nhà báo Hải Đăng và 

Báo điện tử nongnghiep.vn về bài viết “Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai 
lại gây họa cho dân” của nhà báo Hải Đăng đăng ngày 26/8/2021 theo nội dung 

kiểm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên.  

Việc phản ánh cung cấp thông tin về các vấn đề trong quá trình thi công 

xây dựng, thu hồi giải phóng mặt bằng của đối với “Dự án khai thác quặng 
apatit khai trường 32 và Làng Cáng thuộc xã Tả Phời và xã Hợp Thành, thành 

phố Lào Cai” của nhà báo Hải Đăng và báo điện tử nongnghiep.vn đã tạo được 
kênh thông tin quan trọng giúp cho cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước và 

Chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, 
để đảm bảo tính khách quan và kịp thời phối hợp có hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước, trong thời gian tới đề nghị nhà báo Hải Đăng và Báo điện tử 

nongnghiep.vn trong quá trình tác nghiệp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, khai thác thông tin từ nhiều phía về các vấn đề phán ánh một cách 

khách quan, đầy đủ cơ sở.  

3. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận 

tải - Xây dựng:  

- Thực hiện quản lý theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc triển khai Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thủ tục hồ 
sơ pháp lý đã được phê duyệt/thẩm định.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những kiến 
nghị, phản ánh của người dân, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý vi phạm của 

Chủ đầu tư và tránh gây dư luận xã hội.  

4. Giao UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và 

UBND các xã: Tả Phời và Hợp Thành:  

- Phối hợp với Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai đẩy nhanh tiến độ 
thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đảm bảo đúng quy định pháp 

luật. Công khai thông tin Dự án, công khai thông tin về thu hồi bồi thường giải 
phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân theo quy định pháp luật để người dân 

được biết, giám sát.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động Dự án khai thác 

quặng apatit khai trường 32 và Làng Cáng thuộc xã Tả Phời và xã Hợp Thành 
của Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai, kịp thời phát hiện những tác động 
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ảnh hưởng của Dự án tới môi trường khu vực để giải quyết kịp thời các kiến 
nghị của nhân dân theo thẩm quyền, không để kéo dài dẫn đến gây mất an ninh 

trật tự, gây dư luận xấu. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND 
thành phố và các cơ quan có liên quan.  

- Tuyên truyền tới người dân biết đầy đủ thông tin việc triển khai Dự án, 
thực hiện các quy định pháp luật về đất đai trong quá trình đền bù, giải phóng 
mặt bằng đảm bảo quyền lợi của người dân và theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai và 
các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT1; 
- UBND xã: Tả Phời, Hợp Thành; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, KT1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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