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Lạng Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2018 
 

V/v thực hiện kết luận của  
Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải 
trình về ảnh hưởng đến môi trường của 

hoạt động sản xuất chì thỏi 
 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế; 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công 
nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ 

 

Thực hiện Thông báo số 339/TB-HĐND ngày 21/6/2018 của Thường trực 
HĐND tỉnh kết luận phiên họp nghe giải trình về thực trạng ảnh hưởng đến môi 
trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
UBND huyện Cao Lộc và cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ 
động thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục kiểm tra, giám sát 
hoạt động của Nhà máy, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả đối với các biểu 
hiện bất thường về môi trường, kiên quyết không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi 
trường, có các biện pháp hỗ trợ nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân 
trong khu vực.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
tham mưu về việc đánh giá toàn diện tác động của Nhà máy sản xuất chì thỏi đến 
môi trường sinh thái, sức khỏe của nhân dân, công nhân, cây trồng, vật nuôi trong 
khu vực làm cơ sở báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018; xem xét lại các 
nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường không còn phù hợp, để yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện phù hợp với quy trình công nghệ, thiết bị máy móc đang 
vận hành tại Nhà máy. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở 
Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan và Công ty cổ phần Kim loại màu 
Bắc Bộ cần phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về môi 
trường của hệ thống thiết bị, công nghệ của Nhà máy một lâu dài, bền vững. Có 
thể trưng cầu tư vấn, giám định của các cơ quan chức năng Trung ương để giải 
quyết căn cơ về vấn đề môi trường, trong trường hợp cần thiết phải tính đến các 
phương án: hoặc là đóng cửa nhà máy; hoặc là thay đổi công nghệ, thiết bị; hoặc 
là di chuyển nhà máy đến địa điểm phù hợp, không để tình trạng bị động đối phó 
khi có sự cố môi trường như hiện nay.  
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3. Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ chấp hành nghiêm túc các nội 
dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các quy 
định của pháp luật về sản xuất chì thỏi; tiếp tục hỗ trợ các hộ dân trong khu vực 
chịu ảnh hưởng bởi Nhà máy khám chữa bệnh, ổn định sản xuất, đời sống; xây 
dựng lộ trình cụ thể để khắc phục những sai phạm, hạn chế đã được chỉ ra trong 
kết luận thanh tra, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 
trường) kết quả khắc phục. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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