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UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số         /KH-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện của Sở Công Thương năm 2020; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

(VLNCN) và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức hoạt động 

VLNCN, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo quản tiền 

chất thuốc nổ; Giảm thiểu các rủi ro và ảnh hưởng xấu do hoạt động VLNCN, 

khai thác khoáng sản gây ra; 

- Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và tiến hành kiểm tra, giám sát ảnh 

hưởng nổ mìn đối với các tổ chức hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản theo 

quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức 

hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản để xử lý hoặc tham mưu, đề xuất các 

cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật;  

- Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt 

động VLNCN, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các 

ngành chức năng liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý các tổ chức 

hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo ổn định tình hình an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thường xuyên, bằng nhiều 

hình thức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức hoạt động 

VLNCN, khai thác khoáng sản; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 

về hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản; 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, 

đúng trọng tâm, khách quan, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Qua công tác kiểm tra, giám 
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sát, báo cáo những nội dung thực hiện tốt, những tồn tại, xác định rõ nguyên 

nhân, mức độ sai phạm trong hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản và xác 

định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm (nếu có); Kiến nghị các 

biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý theo quy định của pháp luật 

đối với những sai phạm phát hiện qua kiểm tra, giám sát; 

- Về giám sát ảnh hưởng nổ mìn: Các thành viên trong Đoàn kiểm tra, 

giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp 

giám sát hoạt động VLNCN tại khai trường nổ mìn nhằm đánh giá đúng thực tế, 

tính trung thực đối với hoạt động sử dụng VLNCN của doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, hướng dẫn: 

Thông qua công tác thẩm định cấp giấy phép sử dụng VLNCN; Công tác 

huấn luyện kỹ thuật an toàn, công tác thanh tra, kiểm tra, thông qua trang thông 

tin điện tử, tham gia góp ý kiến dự án đầu tư, thiết kế cơ sở các dự án có hoạt 

động VLNCN, khai thác khoáng sản; góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật thi 

công các công trình khai thác mỏ, khoáng sản; Tuyên truyền, hướng dẫn cho các 

doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan về các quy định của pháp luật trong hoạt 

động VLNCN và trong khai thác khoáng sản thuộc lĩnh vực quản lý của Sở 

Công thương; Quy chế quản lý VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn. 

2. Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất: 

2.1. Kiểm tra định kỳ:  

- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vận chuyển, bảo quản và 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại 02 doanh nghiệp là: Công ty CP Vật liệu xây 

dựng và Kinh doanh tổng hợp VVMI và Công ty TNHH Đá Thượng Thành, 

thực hiện trong quý II, năm 2020, phù hợp với Kế hoạch thanh tra năm 2020 của 

Sở Công Thương đã được phê duyệt;  

- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, 

chế  biến, xuất khẩu khoáng sản và bảo vệ môi trường tại các mỏ khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh (mỏ bauxit Léo Cao; mỏ bauxit Ma Mèo; mỏ bauxit Cốc 

Hương; mỏ Sắt Gia Chanh; mỏ than bùn Trầm Ải). Thực hiện trong quý IV năm 

2020. 

2.2. Kiểm tra đột xuất: 

Thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp khi phát hiện vi phạm pháp 

luật về vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác 

khoáng sản; theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc khi có đơn thư, kiến 

nghị của người dân. 

3. Kiểm tra, giám sát ảnh hưởng nổ mìn 

3.1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động VLNCN và giám sát 

quá trình thực hiện nổ mìn tại khai trường: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
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- Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc hợp đồng trúng thầu thi công công 

trình; 

- Giấy phép sử dụng VLNCN; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Biên bản kiểm tra xác 

nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; 

- Phương án, hộ chiếu nổ mìn, phiếu xuất, nhập kho VLNCN; 

- Danh sách người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người được giao 

quản lý kho VLNCN, bảo vệ, áp tải... và các văn bằng chứng chỉ kèm theo; 

- Các nội dung khác liên quan khi có yêu cầu. 

- Giám sát hoạt động sử dụng VLNCN tại vị trí nổ mìn 

+ Giám sát quy trình xuất thuốc nổ từ kho chứa VLNCN ra vị trí nổ mìn; 

+ Giám sát quá trình nạp thuốc nổ và nổ mìn tại khai trường, đồng thời đo 

kết quả sóng chấn động và sóng không khí của vụ nổ. 

3.2. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Sở Công Thương: Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Thanh tra Sở; 

- Đại diện Phòng PC06 - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện UBND các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn liên 

quan thuộc UBND huyện, thành phố; 

- Đại diện UBND các xã, thị trấn nơi có đơn vị được kiểm tra. (trong quá 

trình kiểm tra, giám sát, để đảm bảo tính khách quan, Đoàn kiểm tra sẽ nhờ 

UBND xã mời giúp đại diện thôn và các hộ dân sống gần khu vực nổ mìn cùng 

tham gia) 

3.3. Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp tiến hành 

- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn 

tỉnh thuộc diện có yêu cầu phải thực hiện kiểm tra, giám sát ảnh hưởng nổ mìn 

theo quy định, gồm: 

+ Có khiếu nại của chủ công trình về các ảnh hưởng của chấn động và 

sóng không khí; 

+ Hệ số tỷ lệ khoảng cách DS (khoảng cách từ vị trí, khu vực nổ mìn đến 

công trình gần nhất) không đạt yêu cầu quy định; 

+ Nổ thí nghiệm để lập hoặc hiệu chỉnh hộ chiếu, thiết kế nổ mìn theo yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về VLNCN. 

- Thời gian, địa điểm dự kiến kiểm tra, giám sát 

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

+ Dự kiến thực hiện:  

- Quý I – 2020: Kiểm tra, giám sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn 

các huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng; 

- Quý II – 2020: Kiểm tra, giám sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn 

các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng; 
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- Quý III và Quý IV: Tiếp tục thực hiện Kiểm tra, giám sát tại các doanh 

nghiệp hoạt động vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

- Phương pháp tiến hành 

+ Kiểm tra hồ sơ pháp lý tại trụ sở các đơn vị; Giám sát thực tế quy trình 

xuất thuốc nổ từ kho chứa VLNCN (đối với đơn vị có kho chứa, nếu trường hợp 

nổ theo hộ chiếu sẽ phối hợp với đơn vị cung ứng để xác minh cụ thể lượng 

VLNCN được cung ứng) và giám sát quá trình nổ mìn tại khai trường nổ mìn. 

+ Thực hiện việc giám sát bằng máy đo rung chấn các ảnh hưởng của 

chấn động và sóng không khí đối với con người, công trình… 

+ Kết thúc buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra sẽ kết luận kết quả 

kiểm tra, thống nhất bằng biên bản làm việc tại doanh nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường - Sở Công Thương chủ trì, phối 

hợp Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch trên, 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành cuộc kiểm tra; 

2. Đề nghị các ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp 

tham gia, kiểm tra, giám sát theo các nội dung tại Kế hoạch này.  

3. Các đơn vị được kiểm tra báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, hoạt động VLNCN, khai thác khoáng sản cụ thể theo thời gian yêu cầu; 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí phòng làm việc, cử lãnh đạo doanh nghiệp, các cán 

bộ có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên 

quan đến nội dung được giám sát. 

4. Định kỳ hằng tháng, quý, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo lãnh 

đạo Sở Công Thương về tình hình kết quả kiểm tra, giám sát, xin ý kiến chỉ đạo 

khi có các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý hoạt động Vật liệu nổ 

công nghiệp và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 của 

Sở Công thương. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, 

 Chi Lăng, Hữu Lũng (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, KTATMT. (TQK) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 


		2020-02-27T16:42:37+0700


		2020-02-28T07:12:18+0700


		2020-02-28T07:12:18+0700


		2020-02-28T07:12:18+0700




