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Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH  

Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Nhằm để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn, tiếp tục tăng cường công tác phối 

hợp trong quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp giữa các ngành, địa phương 

liên quan theo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

(VLNCN, TCTN) trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quy định của pháp luật về vật liệu nổ 

công nghiệp và theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, 

QCVN 01:2019/BCT 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, TCTN gây ra; 

- Kiểm tra việc thực hiện phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của các 

tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ 

nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn và trong các trường hợp cần thiết 

khác. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức hoạt động 

VLNCN, TCTN 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, TCTN 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, TCTN nhằm đảm bảo an toàn, ổn định tình hình an ninh trật tự - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác 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 giám sát, báo cáo những 

nội dung thực hiện tốt, những tồn tại, xác định rõ nguyên nhân, mức độ sai phạm 
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trong hoạt động VLNCN, TCTN 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; 

- 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, TCTN; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động 

VLNCN, TCTN; 

- Các thành viên trong Đoàn giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao 

kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp giám sát hoạt động VLNCN, TCTN tại khai 

trường nổ mìn nhằm đánh giá đúng thực tế, trung thực, khách quan đối với hoạt 

động sử dụng VLNCN, TCTN của doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT  

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, TCTN thuộc lĩnh vực 

quản lý của Sở Công Thương; Quy chế quản lý VLNCN, TCTN trên địa bàn 

tỉnh; 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; tham vấn ý kiến cộng 

đồng dân cư; thông qua trang thông tin điện tử; tham gia góp ý kiến dự án đầu 

tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công các dự án có hoạt động VLNCN. 

1. Các hình thức giám sát 

- Giám sát hoạt động VLNCN thông qua báo cáo của đơn vị; 

- Giám sát cộng đồng; 

- Giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT; 

2. Nội dung thực hiện 

2.1. Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp thông qua báo cáo 

a) Đối tượng thực hiện  

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát báo cáo hàng tháng, báo cáo định kỳ hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị, lựa chọn những đơn vị sử dụng 

lượng thuốc nổ lớn hoặc tăng đột biến so với cùng kỳ; đặc điểm khu vực sử 

dụng vật liệu nổ gần khu vực dân cư có nguy cơ cao gây mất an toàn cho cộng 

đồng và các đơn vị thường xuyên chậm nộp báo cáo tháng, quý, năm hoặc báo 

cáo chưa đúng và đầy đủ theo quy định.  

b) Cách thức thực hiện  

Sở Công Thương ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị này báo cáo việc 

thực hiện nổ mìn theo Phương án nổ mìn đã được Sở Công Thương chấp thuận 

(gửi kèm theo bản sao Hộ chiếu nổ mìn các vụ nổ trong tháng liền kề trước thời 

điểm yêu cầu báo cáo);  
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Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và các hồ sơ, tài liệu có liên quan xem 

xét, đánh giá mức tuân thủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động sử dụng 

VLNCN, mức độ đảm bảo an toàn để có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn, đáp 

ứng yêu cầu công tác quản lý VLNCN; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

(nếu có); 

2.2. Giám sát cộng đồng 

a) Thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với một số khu vực có mức 

độ tập trung hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cao, cụ thể: Khu vực xã 

Sàn Viên, huyện Lộc Bình; Khu vực địa bàn xã Hồng Phong, xã Bình Trung, 

huyện Cao Lộc; Khu vực các xã Đồng Tân, Đồng Tiến, Cai Kinh huyện Hữu 

Lũng. 

b) Cách thức thực hiện: Sở Công Thương phối hợp với UBND các xã nơi 

có hoạt động nổ mìn trực tiếp tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư khu vực chịu 

ảnh hưởng hoạt động nổ mìn; 

c) Thời gian thực hiện 

- Quý II/2022: Thực hiện tại khu vực xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình và 

khu vực địa bàn xã Hồng Phong, Bình Trung, huyện Cao Lộc;  

- Quý III/2022: Thực hiện tại khu vực xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng;  

- Quý IV/2022: Thực hiện tại khu vực xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng; 

d) Nội dung thực hiện 

Sở Công Thương gồm: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý công nghiệp, Thanh 

tra Sở trực tiếp xuống tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư (đại diện UBND 

huyện, UBND xã, trưởng thôn, đại diện các đoàn thể xã, một số hộ dân khu vực 

ảnh hưởng nổ mìn). Kết thúc buổi làm việc, các thành phần tham gia thống nhất 

lập Biên bản làm việc làm cơ sở đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật và việc đảm bảo an toàn trong hoạt động nổ mìn của các đơn vị có liên 

quan.  

2.3. Giám sát ảnh hưởng nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT 

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

a) Đối tượng giám sát ảnh hưởng nổ mìn: Các doanh nghiệp hoạt động 

VLNCN trên địa bàn tỉnh thuộc diện có yêu cầu phải thực hiện kiểm tra, giám 

sát các ảnh hưởng nổ mìn theo quy định tại Điều 40 QCVN 01:2019/BCT, gồm: 

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

sóng xung kích trong 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 phương án nổ 

mìn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về VLNCN. 
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b) Thời gian, địa điểm dự kiến kiểm tra, giám sát thực hiện theo tình hình 

thực tế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

có phát sinh yêu cầu phải thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại điểm a mục 

này; 

c) 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 giám sát sẽ kết luận kết quả kiểm 

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

2.3.2. Nội dung 

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

trình thực hiện nổ mìn tại khai trường, gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc hợp đồng trúng thầu thi công công 

trình; 

- Giấy phép sử dụng VLNCN; văn bản chấp thuận cho phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản hoặc thi công công trình trên địa 

bàn tỉnh; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về Phòng cháy và Chữa cháy; 

- Phương án nổ mìn, 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 của chấn động và sóng xung kích trong không khí của vụ nổ. 

2.2.3. Thành phần Đoàn  

- Sở Công Thương: Phòng Quản lý công nghiệp, Thanh tra Sở; 

- Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an 

tỉnh Lạng Sơn (PC06); 



5 

- 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, giám sát. 

(trong quá trình kiểm tra, giám sát, để đảm bảo tính khách quan, Đoàn giám sát 

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

cùng tham gia). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Công nghiệp - 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 giám sát, tham vấn ý kiến cộng đồng dân 

cư. Định kỳ hằng quý, 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. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, 

phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn theo các nội dung 

tại Kế hoạch này. 

3. Các đơn vị được giám sát phải báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh, hoạt động VLNCN 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 giám sát; chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến nội 

dung được giám sát. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 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, thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra, Văn phòng Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. (TQK) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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