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THÔNG BÁO 

Kết luận kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản 

 có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
  

  

  

    Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017, Đoàn kiểm 

tra theo Quyết định số: 95/QĐ-SCT, ngày 08/5/2017 của Giám đốc Sở Công 

Thương Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản có 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 17/5/2017 

đến hết ngày 19/5/2017. 

      Xét báo cáo kết quả kiểm tra số: 07/BC-ĐKT, ngày 05/6/2017 của Trưởng 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 95 Sở Công Thương Lạng Sơn, kiểm tra 

các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giám 

đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Thông báo kết luận như sau: 

      I.  KẾT QUẢ KIỂM TRA 

      1. Về các điều kiện chủ thể 
     Các đơn vị được kiểm tra có đủ thủ tục pháp lý về hoạt động sản xuất kinh 

doanh, khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) 

như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an 

ninh trật tự, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC), 

Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép khai thác khoáng sản và một số thủ 

tục pháp lý khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng 

VLNCN của các đơn vị. 

       2. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác bảo quản VLNCN 

      - Kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan đến sử dụng vật VLNCN: Các đơn 

vị đã lưu giữ hồ sơ quản lý VLNCN tương đối đầy đủ; lượng thuốc, kíp còn 

tồn trong kho trùng khớp với sổ sách, không có hiện tượng thất thoát 

VLNCN. Tuy nhiên qua kiểm tra, vẫn còn 01 đơn vị chưa lưu giữ hồ sơ 

VLNCN theo qui định. 

       - Kiểm tra thực tế tại kho bảo quản VLNCN của 03/05 đơn vị: Kho được 

xây đảm bảo theo quy định, đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê 

duyệt, xa khu dân cư, có trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, biển cấm, biển 

báo, nội quy, tiêu lệnh, hàng rào. Tuy nhiên, trong kho của 01 đơn vị để tồn 

70kg thuốc nổ AD1 Φ 32 đã hết hạn, mái ngói nhà kho của phòng đệm đã bị 

rạn nứt, chưa đảm bảo vệ sinh; 02/05 đơn vị không sử dụng kho độc lập, tuy 

  
   



nhiên thực hiện ký Hợp đồng mua bán VLNCN với các đơn vị cung ứng theo 

qui định. 

        3. Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
       Số lao động của 05 đơn vị được kiểm tra cơ bản đã có chứng chỉ hành 

nghề và chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Chỉ huy nổ mìn đều có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đã được Giám 

đốc các đơn vị bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn theo quy 

định tại Điều 62, Luật Khoáng sản năm 2010. 

        4. Điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ 
        - Về công tác an ninh trật tự: Người làm trong các cơ sở liên quan đến 

VLNCN đều có nhân thân, lý lịch rõ ràng. Công tác bảo quản và sử dụng 

VLNCN của các đơn vị đảm bảo an toàn không làm ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự tại khu vực, không có đơn vị nào để xảy ra mất cắp VLNCN, có báo 

cáo về tình hình ANTT đầy đủ theo quy. 

       - Về công tác PCCC: Các đơn vị được kiểm tra đã được phòng chức năng 

PCCC & CNCH (PC66) Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra định kỳ và đã có 

kiến nghị khắc phục một số tồn tại về công tác PCCC; Các đơn vị cơ bản đã 

tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC; xây dựng phương án PCCC, 

thành lập đội PCCC của đơn vị, trang bị các phương tiện về PCCC tại văn 

phòng làm việc và kho bảo quản VLNCN, có nội quy PCCC, có tiêu lệnh, 

biển báo, biển cấm khu vực nguy hiểm, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tuy 

nhiên, vẫn còn đơn vị chưa chú trọng thực hiện hết các quy định của pháp 

luật. 

        5. Kiểm tra việc thực hiện quy trình khai thác, thiết kế mỏ đã được 

phê duyệt 
       - Các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện khai thác khoáng sản theo đúng 

vị trí Giấy phép đã được cấp. Tại khai trường khai thác, có 01/05 đơn vị đã 

thực hiện khai thác theo lớp xiên, cắt tầng nhỏ; 01 đơn vị đang khai thác theo 

thiết kế với công suất 600.000 tấn/năm và hiện tại đang trong quá trình nâng 

công suất lên 1,2 triệu tấn/năm nên chưa hoàn thiện được thiết kế mỏ theo 

công suất đã thiết kế; 03/04 đơn vị khai thác khấu tự do chưa theo thiết kế. 

       - Các đơn vị được kiểm tra đã lập thiết kế mỏ và lập phương án giám sát 

ảnh hưởng nổ mìn theo quy định tại Điều 24, QCVN 02:2008/BCT của Bộ 

Công Thương và một số thủ tục khác trong hoạt động dịch vụ nổ mìn và cung 

ứng VLNCN; 

        - Kiểm tra hộ chiếu nổ mìn: Các đơn vị đã lập hộ chiếu nổ mìn cho từng 

đợt nổ theo quy định, có biên bản nghiệm thu trước và sau khi khởi nổ, có 

phiếu lệnh xuất, nhập VLNCN theo mẫu quy định. Tại thời điểm kiểm tra có 

01 đơn vị lập hộ chiếu nổ mìn các nội dung còn chưa đẩy đủ theo qui định tại 

Thông tư số 26/TT-BCT, ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương, cụ thể như:  

Công ty TNHH khai thác mỏ Huyền Sơn chưa ghi rõ kết quả trong hộ chiếu 

nổ mìn của tháng 5/2017; Công ty TNHH đá Tân Lang chưa đánh giá kết quả 

sau mỗi đợt nổ tại hộ chiếu nổ mìn. 



       - Các biện pháp về an toàn lao động cho công nhân cơ bản các đơn vị đều 

đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn đơn vị chưa thực hiện việc 

đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp mỏ. 

         6. Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo 
        - Các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tương đối đầy đủ chế độ thông 

tin báo cáo về tình hình sử dụng VLNCN; báo cáo về tình hình ANTT và báo 

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

        II. KẾT LUẬN 

        1. Kết quả đạt được 
        Qua công tác kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị được kiểm tra có 

đủ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo 

quản và vận chuyển VLNCN để khai thác khoáng sản; chấp hành tương đối 

tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng VLNCN, đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; Đã 

chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu và cử người đại diện theo quy định của pháp 

luật để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

        - Về công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Trước khi tiến hành nổ 

mìn để khai thác khoáng sản các đơn vị đều lập phương án nổ mìn và hộ 

chiếu nổ mìn, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ; chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật 

trong việc sử dụng VLNCN. 

        - Về hoạt động khai thác khoáng sản: Các đơn vị đều đã lập thiết kế khai 

thác mỏ, thực hiện tương đối tốt các hạng mục xây dựng cơ bản mỏ như: đã 

xây dựng nhà điều hành, trạm biến áp, trạm nghiền sàng, bãi chế biến, kho 

chứa nhiên liệu, kho chứa VLNCN… 

        - Về khai trường khai thác: Các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện khai 

thác khoáng sản theo đúng vị trí Giấy phép đã được cấp; 01đơn vị đã thực 

hiện khai thác theo lớp xiên, cắt tầng nhỏ; 01 đơn vị đang khai thác theo thiết 

kế với công suất 600.000 tấn/năm và hiện nay đang trong quá trình nâng công 

suất lên 1,2 triệu tấn/năm. 

        2. Hạn chế 

       Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn có đơn vị hộ chiếu nổ mìn lập chưa đầy đủ 

các nội dung theo quy định tại Thông tư số 26/TT-BCT, ngày 21/9/2012 của 

Bộ Công Thương; Khai thác khấu tự do, không đúng theo thiết kế mỏ đã được 

phê duyệt, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khai thác… Mặc dù tính 

đến thời điểm kiểm tra, chưa có đơn vị nào để xảy ra mất cắp VLNCN hoặc 

cháy nổ tại nơi thi công cũng như nơi bảo quản. Tuy nhiên, để đảm bảo an 

toàn hơn nữa yêu cầu các đơn vị cần phải tiếp tục thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về VLNCN và thực hiện khai thác mỏ theo đúng thiết kế đã 

được phê duyệt. 

        III. KIẾN NGHỊ 

        1. Đối với các đơn vị được kiểm tra 



       Để tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản, sử dụng VLNCN và 

an toàn lao động trong khai thác, đề nghị các đơn vị thực hiện việc khai thác 

mỏ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; điều chỉnh thiết kế mỏ phù hợp với 

thực tế và theo đúng với công suất được phê duyệt trong Giấy phép khai thác 

khoáng sản được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp; Báo cáo định kỳ về tình hình 

ANTT và báo cáo tình hình sử dụng VLNCN và tình hình sản xuất kinh 

doanh hàng tháng của đơn vị về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

Kiến nghị cụ thể đối với từng đơn vị như sau: 

       1.1. Công ty TNHH khai thác mỏ Huyền Sơn, khai thác tại mỏ đá Lân 

Khuyến, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

        - Thông báo các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại thủ tục pháp lý 

theo đúng tên Công ty đã được điều chỉnh lại theo Giấy phép đã được cấp. 

        - Lưu giữ hồ sơ VLNCN theo qui định, chỉnh sửa bổ sung hộ chiếu nổ 

mìn của tháng 5/2017 cho đầy đủ các thông tin. 

        - Tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở tối thiểu 01lần/năm, vẽ sơ 

đồ bảo vệ khu vực mỏ, gửi biên bản và báo cáo kết quả thực tập về phòng 

PC66- Công an tỉnh Lạng Sơn. 

        1.2. Công ty TNHH Yên Vượng, khai thác tại mỏ đá Đồng Tân - Đồng 

Óc, thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

        - Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC bổ sung cho 08 đội viên chưa 

được cấp Giấy chứng nhận theo qui định tại Điều 16, Thông tư 66/2014/TT-

BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. 

         - Gia cố lại hàng rào giây thép gai tại khu vực kho mìn và kho thuốc của 

mỏ. 

        1.3. Công ty TNHH Đá Tân Lang, khai thác tại mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã 

Tân Lang, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

        - Đánh giá kết quả sau mỗi đợt nổ tại hộ chiếu nổ mìn; thực hiện nghiêm 

chế độ thông tin báo cáo về tình hình ANTT khi có thay đổi về nhân sự của 

đơn vị. 

        - Đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, ngày 

01/7/2016 của Chính phủ, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

         - Sửa lại mái nhà kho của phòng đệm, vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài 

kho vật liệu nổ công nghiệp. 

        - Thành lập Hội đồng thử nổ đánh giá lại chất lượng đối với 70kg thuốc 

nổ AD1 Φ 32 đã hết hạn, sau đó gửi kết quả tới các cơ quan có liên quan theo 

quy định. 

        - Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở đảm 

bảo theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 79/2014/NĐ-CP 

và báo cáo kết quả thực tập về phòng PC66, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

         - Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho đội PCCC cơ sở và các cá 

nhân liên quan trực tiếp đến VLNCN đảm bảo theo quy định tại Điều 16, 

Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014. 



        1.4. Hợp tác xã 27-7 Bông Lau, khai thác tại mỏ đá vôi Lũng Tém, xã 

Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

        - Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở đảm 

bảo theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 79/2014/NĐ-CP 

và báo cáo kết quả thực tập về phòng PC66, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

        - Đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, ngày 

01/7/2016 của Chính phủ, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

       - Bổ sung phiếu lý lịch tư pháp của Chủ cơ sở và gửi cơ quan chức năng 

có thẩm quyền theo qui định. 

        - Vệ sinh và phát quang xung quanh kho chứa VLNCN đảm bảo theo 

quy định. 

       1.5. Công ty Than Na Dương - VVMI, khai thác mỏ tại xã Sàn Viên, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

       - Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thiết kế mỏ theo công suất 1,2 triệu 

tấn/năm nộp cơ quan quản lý Nhà nước, để Sở Công Thương xem xét tiếp tục 

cấp Giấy đăng ký sử dụng VLNCN. 

        - Tiếp tục thực hiện khai thác mỏ theo quy định để đảm bảo an toàn. 

       - Định kỳ hàng năm tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở đảm bảo 

theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21, Nghị định 79/2014/NĐ-CP và 

báo cáo kết quả thực tập về phòng PC66, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

        2. Thanh tra Sở phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường đôn 

đốc, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra thực hiện đầy đủ và khắc phục những 

tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

        Trên đây là thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn về việc kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm 

túc các nội dung nêu trên./. 

  

  Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng PC 64, PC66 Công an Tỉnh LS; 
- Các đơn vị được Kiểm tra; 
- Thanh tra Sở; 
- Phòng KTAN-MT thuộc Sở;                  
- Chánh Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, HS Đoàn kiểm tra. 
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