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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 thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Công 
Thương, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 193/QĐ-SCT ngày 03/8/2018 của 
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra các đơn vị khai 
thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018.  

Xét Báo cáo số 28/BC-ĐKT ngày 21/8/2018 của Trưởng Đoàn kiểm tra 
về kết quả kiểm tra, giám sát các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Các đơn vị được kiểm tra gồm: Công ty cổ phần khai thác đá Đông 
Phong, Chi nhánh Công ty CP XDTM và XNK Tổng Hợp, Xí nghiệp đá Cai 
Kinh thuộc Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đều là đơn vị khai thác khoáng 
sản có sử dụng VLNCN, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do vậy trong 
quá trình khai thác, kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại 
Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về 
vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT 
ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 
Trong đó có một số điều kiện cơ bản như: Hồ sơ thủ tục pháp lý; Điều kiện về 
cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác bảo quản VLNCN; điều kiện về chuyên môn, 
nghiệp vụ của người lao động liên quan VLNCN; điều kiện về an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ; việc thực hiện quy trình khai thác, thiết kế mỏ đã được 
phê duyệt; công tác an toàn vệ sinh lao động; việc thực hiện chế độ báo cáo.  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch của 
Đoàn kiểm tra, đã xây dựng báo cáo theo yêu cầu và cử người đại diện theo quy 
định của pháp luật để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

 1. Về các điều kiện chủ thể 

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã có đầy đủ thủ tục pháp lý để hoạt 
động VLNCN, thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật trong hoạt động 



2 

 

VLNCN như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh; Giấy phép sử dụng VLNCN; Giấy phép khai thác 
khoáng sản; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về Phòng cháy và chữa cháy; Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 
Chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ 
chuyên môn phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị được kiểm tra đều có Phương án nổ mìn; Kế hoạch phòng 
ngừa và ứng phó sự cố khẩn cấp đối với vận chuyển VLNCN; phương án Giám 
sát ảnh hưởng nổ mìn; Đã lập Thiết kế mỏ, bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ, 
Chỉ huy nổ mìn theo quy định và các quy định khác của pháp luật về khai thác 
khoáng sản có sử dụng VLNCN. 

2. Điều kiện về 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:  

Tại thời điểm kiểm tra, có 02/03 đơn vị đã có hợp đồng chuyển giao cho 
Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng thuê, quản lý kho 
VLNCN, các hợp đồng còn hiệu lực. Còn 01/03 đơn vị đang trực tiếp quản lý, 
sử dụng kho chứa VLNCN, kết quả kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan đến sử 
dụng vật VLNCN như sau: Đơn vị đã lưu giữ hồ sơ quản lý VLNCN đầy đủ; Sổ 
theo dõi ra, vào kho; Sổ sách nhập, xuất VLNCN được ghi chép đầy đủ theo quy 
định; Đoàn kiểm tra đối chiếu giữa số lượng thuốc, kíp còn tồn trong kho với sổ 
sách trùng khớp, không có hiện tượng thất thoát VLNCN.  

- Kiểm tra thực tế tại kho bảo quản VLNCN của 01/03 đơn vị: Đơn vị có hồ 
sơ thiết kế kho, 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 hàng rào dây thép gai, có cổng sắt 
bảo vệ, có trang bị biển báo, biểm cấm, nội quy, tiêu lệnh, trang thiết bị PCCC.  

3. Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Tất cả lao động của 03 đơn vị được kiểm tra đã có chứng chỉ hành nghề 
và chứng chỉ chuyên môn phù hợp với quy định của pháp luật, được huấn luyện 
và cấp giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN. 
Giám đốc điều hành mỏ, Chỉ huy nổ mìn đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
đáp ứng được yêu cầu và đã được Giám đốc các đơn vị bổ nhiệm 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: 

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật 
về ANTT trong hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 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 định. Tuy nhiên, tại thời điểm 
kiểm tra còn đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ANTT. 
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- Về công tác PCCC: 

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật 
về PCCC như Hồ sơ quản lý công tác PCCC đầy đủ theo quy định; Phương án 
chữa cháy đã được lập và phê duyệt; Hàng năm tổ chức thực tập theo tình huống 
giả định trong phương án PCCC cơ sở; Tự thực hiện kiểm tra công tác 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. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra các đơn vị 
chưa chú trọng thực hiện hết các quy định của pháp luật về PCCC. 

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

- Qua kiểm tra, 03/03 đơn vị được kiểm tra đều thực hiện nổ mìn đúng địa 
điểm đã được quy định trong giấy phép VLNCN do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp. 

- Tại khai trường khai thác, 03/03 đơn vị khai thác đá lộ thiên, hệ thống 
khai thác khấu theo lớp xiên cắt tầng nhỏ từ 2 - 3 m, trình tự khai thác từ cao 
xuống thấp nhưng chưa đảm bảo theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt. Các đơn vị 
đã trang bị đầy đủ biển báo, biển cấm khu vực nguy hiểm, cảnh báo đá rơi, đá 
văng...; tại nơi sản xuất đá, đơn vị đã trang bị bảng nội quy vận hành, nội quy an 
toàn về sử dụng máy móc thiết bị và có bình cứu hỏa phòng cháy, chữa cháy. 

- 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: Hộ chiếu nổ mìn của 03/03 đơn vị được ghi 
chép đầy đủ thông tin theo quy định, lượng thuốc nổ lớn nhất ghi trong hộ chiếu 
của một đợt nổ không vượt quá lượng thuốc nổ ghi trong giấy phép. Có biên bản 
nghiệm thu trước và sau khi khởi nổ, có phiếu lệnh xuất VLNCN. Tuy nhiên hộ 
chiếu nổ mìn của 03 đơn vị vẫn lập theo mẫu cũ tại Thông tư 26/2012/TT-BCT 
ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương. 

6. Về công tác An toàn vệ sinh lao động 

Tại thời điểm kiểm tra, 03 đơn vị được kiểm tra chưa chú trọng thực hiện 
đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cụ thể:  

+ Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong: chưa bố trí cán bộ làm công 
tác y tế; chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại mỗi tổ sản xuất; Chưa 
tổ chức lực lượng ứng cứu theo Điều 79 Luật ATVSLĐ; chưa xây dựng kế 
hoạch đảm bảo ATVSLĐ; chưa tổ chức tự kiểm tra an toàn lao động; chưa báo 
cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ; chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh cho 
08 lao động (06 lao động đối tượng 4, 02 lao động đối tượng 3). 

+ Chi nhánh Công ty CP XDTM và XNK Tổng Hợp: chưa bố trí cán bộ 
làm công tác y tế; chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại mỗi tổ sản 
xuất; chưa tổ chức lực lượng ứng cứu; đã tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao 



4 

 

động cho các lao động tuy nhiên chưa đầy đủ; chưa xây dựng kế hoạch đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động; chưa báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao 
động, tình hình tai nạn lao động tại đơn vị; đã tổ chức tự kiểm tra an toàn lao 
động tuy nhiên nội dung chưa đầy đủ theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đã bồi dưỡng hiện vật cho người lao 
động tuy nhiên chưa có sổ theo dõi. 

+ Xí nghiệp đá Cai Kinh: Đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân nhưng 
chưa có sổ theo dõi cấp phát; đã xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tuy nhiên 
nội dung chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 78 Luật an toàn vệ sinh lao động; 
chưa xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động theo Điều 76 Luật an toàn vệ 
sinh lao động; đã thực hiện tổ chức tự kiểm tra an toàn lao động tuy nhiên nội 
dung, hình thức chưa đảm bảo theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH; chưa báo 
cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động theo mẫu tại Thông tư 
07/2016/TT-BLĐTBXH, tình hình tai nạn lao động theo Thông tư 39/2016/TT-
BLĐTBXH; đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh cho người lao động tuy nhiên 
chưa đầy đủ (còn 11 lao động đối tượng 4 chưa được huấn luyện). 

7. 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Các đơn vị cũng đã báo cáo về tình hình ANTT hàng 
quý về phòng PC64 Công an tỉnh, tuy nhiên có đơn vị vẫn thực hiện báo cáo 
theo mẫu cũ tại Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an 
quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện.  

III. 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; đảm bảo điều 
kiện về chuyên môn nghiệp vụ đối với người liên quan đến VLNCN; Đã xây 
dựng 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: nhà 
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điều hành, trạm biến áp, trạm nghiền sàng, bãi chế biến, kho chứa nhiên liệu, 
kho chứa VLNCN… 

- Về khai trường khai thác: Tại thời điểm kiểm tra các đơn vị cơ bản đã 
thực hiện khai thác khấu theo lớp xiên cắt tầng nhỏ, trình tự khai thác từ cao 
xuống thấp nhưng chưa đảm bảo theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt tuy nhiên 
các đơn vị khai thác cơ bản vẫn đảm bảo an toàn trong quy trình khai thác.  

2. Hạn chế 

Qua kiểm tra, các đơn vị đã lập Hộ chiếu nổ mìn, Phương án nổ mìn, Kế 
hoạch phòng ngừa sự cố, báo cáo định kỳ tuy nhiên vẫn lập theo mẫu cũ tại quy 
định mới bị bãi bỏ; Khai thác chưa đảm bảo theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt; 
Chưa chú trọng thực hiện hết các quy định về PCCC, ANTT, An toàn vệ sinh 
lao động. Vì vậy, để đảm bảo an toàn hơn nữa, các đơn vị cần phải tiếp tục thực 
hiện tốt các quy định của pháp luật về VLNCN, PCCC, ANTT, An toàn vệ sinh 
lao động và thực hiện khai thác mỏ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các đơn vị được kiểm tra 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo quản, sử dụng VLNCN và an toàn 
lao động trong khai thác, đề nghị các đơn vị duy trì thực hiện các mặt đã đạt 
được và nghiêm túc khắc phục những hạn chế, cụ thể như sau: 

1.1. Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong 

- Thực hiện theo Thiết kế mỏ đã được phê duyệt. 

- Thực hiện lập Hộ chiếu nổ mìn, Phương án nổ mìn, Kế hoạch phòng 
ngừa sự cố, báo cáo định kỳ theo quy định mới tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. 

- Về việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đề nghị công ty thực hiện 
đúng theo quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017. 

* Về công tác an toàn phòng chống cháy, nổ: 

- Kiện toàn lại Đội PCCC cơ sở (thời gian hoàn thành trong tháng 8/2018). 

- Đơn vị cần trang bị bổ sung trang phục chữa cháy (quần áo, mũ, ủng 
găng tay, khẩu trang…) cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại 
thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công An. (thời gian 
hoàn thành trong tháng 8/2018). 

- Đơn vị cần lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động Cứu nạn cứu hộ 
(CNCH) theo Điều 09, Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 gồm: Sơ đồ 
chỉ dẫn thoát nạn; danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ CNCH; 
phương án CNCH của cơ sở; sổ theo dõi hoạt động CNCH, sổ theo dõi phương 
tiện CNCH. (thời gian hoàn thành trong năm 2018). 
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- Đơn vị cần tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo Nghị định 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 (thời gian hoàn thành trong năm 2018). 

* Về tình hình ANTT: 

- Đề nghị Đơn vị xây dựng lại phương án đảm bảo ANTT theo đúng quy 
định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ và có sự phê duyệt của 
phòng PC64 Công an tỉnh. 

- Sử dụng biểu mẫu báo cáo tình hình ANTT hàng quý về phòng PC64 
Công an tỉnh theo quy định tại Thông tư số 42/2017/TT-BCA. 

* Về công tác An toàn vệ sinh lao động: 

- Thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại mỗi tổ sản xuất; Cử người 
làm công tác ý tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở y tế có thẩm quyền; Tổ chức lực 
lượng ứng cứu theo Điều 79 Luật an toàn vệ sinh lao động. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức tự kiểm 
tra an toàn lao động; Báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh cho 08 lao động (06 lao động đối 
tượng 4, 02 lao động đối tượng 3). 

1.2. Chi nhánh Công ty CP XDTM và XNK Tổng Hợp 

- Thực hiện theo Thiết kế mỏ đã được phê duyệt. 

- Thực hiện lập Hộ chiếu nổ mìn, Phương án nổ mìn, Kế hoạch phòng 
ngừa sự cố, báo cáo định kỳ theo quy định mới tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. 

- Về việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đề nghị đơn vị thực hiện 
đúng theo quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017. 

* Về công tác an toàn phòng chống cháy, nổ: 

- Đơn vị cần trang bị bổ sung trang phục chữa cháy (quần áo, mũ, ủng 
găng tay, khẩu trang…) cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại 
thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công An (thời gian hoàn 
thành trong tháng 8/2018). 

- Đơn vị cần lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động Cứu nạn cứu hộ 
(CNCH) theo Điều 09, Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 gồm: Sơ đồ 
chỉ dẫn thoát nạn; danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ CNCH; 
phương án CNCH của cơ sở; sổ theo dõi hoạt động CNCH, sổ theo dõi phương 
tiện CNCH. (thời gian hoàn thành trong năm 2018). 

- Đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo Nghị định 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 (thời gian hoàn thành trong năm 2018). 

* Về tình hình ANTT: 
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- Đề nghị Đơn vị lập phương án đảm bảo ANTT theo đúng quy định tại 
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ và có sự phê duyệt của phòng 
PC64 Công an tỉnh (Hoàn thành trong tháng 9/2018). 

- Đề nghị đơn vị thực hiện việc báo cáo tình hình ANTT hàng quý về 
phòng PC64 Công an tỉnh theo đúng biểu mẫu mới quy định tại Thông tư số 
42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an. 

* Về công tác An toàn vệ sinh lao động: 

- Đề nghị đơn vị bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở 
y tế có thẩm quyền theo Điều 73 Luật an toàn vệ sinh lao động; thành lập mạng 
lưới an toàn vệ sinh viên tại mỗi tổ sản xuất theo Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao 
động; tổ chức lực lượng ứng cứu theo Điều 79 Luật an toàn vệ sinh lao động. 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Báo cáo định kỳ 
về công tác an toàn vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động tại đơn vị gửi về 
sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổ chức tự kiểm tra an toàn lao động đảm bảo các nội dung đầy đủ theo 
Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.3. Xí nghiệp đá Cai Kinh thuộc Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang 

- Thực hiện theo Thiết kế mỏ đã được phê duyệt. 

- Thực hiện lập Hộ chiếu nổ mìn, Phương án nổ mìn, Kế hoạch phòng 
ngừa sự cố, báo cáo định kỳ theo quy định mới tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 và các văn bản 
quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. 

- Về việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đề nghị đơn vị thực hiện 
đúng theo quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017. 

* Về công tác an toàn phòng chống cháy, nổ: 

- Đơn vị cần trang bị bổ sung trang phục chữa cháy (quần áo, mũ, ủng 
găng tay, khẩu trang…) cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại 
thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công An (thời gian hoàn 
thành trong tháng 9/2018). 

- Cơ sở cần lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động Cứu nạn cứu hộ 
(CNCH) theo Điều 09, Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 gồm: Sơ đồ 
chỉ dẫn thoát nạn; danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ CNCH; 
phương án CNCH của cơ sở; sổ theo dõi hoạt động CNCH, sổ theo dõi phương 
tiện CNCH (thời gian hoàn thành trong năm 2018). 

- Đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo Nghị định 
83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ (thời gian hoàn thành trong năm 
2018). 

* Về tình hình ANTT: 
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- Đề nghị đơn vị bổ sung phiếu lý lịch tư pháp số 02 của người chịu trách 
nhiệm về ANTT của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

* Về công tác An toàn vệ sinh lao động: 

Xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động theo Điều 76 Luật an toàn vệ 
sinh lao động. Tổ chức tự kiểm tra an toàn lao động đảm bảo theo nội dung, hình 
thức tại Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH. Báo cáo định kỳ về công tác an toàn 
vệ sinh lao động theo mẫu tại Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, tình hình tai 
nạn lao động theo Thông tư 39/2016/TT-BLĐTBXH về sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội Lạng Sơn. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh cho 11 người lao động đối tượng 4 
chưa được huấn luyện. 

- Lập sổ theo dõi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. 

2. Đối với Thanh tra Sở 

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 hạn 
chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương 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 kết luận./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng PC64, PC66 Công an tỉnh; 
- Sở LĐTB và XH; 
- Các đơn vị được Kiểm tra; 
- Thanh tra Sở;  
- Phòng KT-AT-MT thuộc Sở;  
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
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