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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 

 

Kính gửi: - Hợp tác xã 27-7 Bông Lau; 

- Chi nhánh mỏ Hồng Phong 4 (Bình Gia) thuộc Công ty  

  TNHH Hồng Phong; 

- Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác Đông Phong 

  (Văn Quan); 

- Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn; 

- Hợp tác xã dịch vụ vận tải Nông lâm số I; 

- Công ty TNHH Đá Tân Lang. 

 

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-SCT ngày 24/9/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra, hậu kiểm đột xuất việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp (VLNCN) đối với doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra Sở Công Thương đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh 

nghiệp có kho chứa VLNCN trên địa bàn tỉnh và thông báo đến các đơn vị kết quả 

kiểm tra như sau: 

I.  CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hữu Lũng liên tiếp xảy ra 02 vụ việc đối 

tượng lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ và điều kiện thời tiết mưa gió, đêm tối 

để phá khóa, đột nhập vào kho chứa VLNCN lấy trộm phụ kiện nổ, làm ảnh hưởng 

đến an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước 

tình hình trên, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 1298/SCT-QLCN ngày 

14/9/2021, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh 

tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động bảo quản, vận chuyển 

VLNCN, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để theo dõi, 

quản lý. Đến hết ngày 05/01/2022, Sở Công Thương đã nhận được báo cáo của 

38/38 doanh nghiệp, qua xem xét báo cáo, các doanh nghiệp đã khẩn trương rà 

soát, gia cố kho VLNCN, trang bị thêm thiết bị giám sát, bổ sung nhân lực, khắc 

phục những tồn tại đã được nêu tại các biên bản kiểm tra. 

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các nội dung tại Công văn 

số 1298/SCT-QLCN ngày 14/9/2021, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành 

Quyết định số 145/QĐ-SCT về việc kiểm tra, hậu kiểm đột xuất việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo quản, vận chuyển VLNCN đối với 
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doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong quý III và quý IV năm 2021, Đoàn 

kiểm tra số 145 của Sở đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 06/38 đơn vị hoạt 

động VLNCN, bao gồm: Hợp tác xã 27-7 Bông Lau, Chi nhánh mỏ Hồng Phong 4 

thuộc Công ty TNHH Hồng Phong, Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác Đông 

Phong, Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn, HTX dịch vụ vận tải Nông lâm số 

1, Công ty TNHH Đá Tân Lang.  

Tất cả các đơn vị trên đều hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khai 

thác khoáng sản có sử dụng VLNCN và kho chứa VLNCN, do vậy, việc bảo quản, 

vận chuyển VLNCN phải tuân thủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 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 đối với các doanh nghiệp hoạt động sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp (QCVN 01:2019/BCT) và các văn bản khác có liên quan. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Về kho chứa VLNCN 

- 06/06 đơn vị được kiểm tra hiện đang sử dụng kho chứa VLNCN cố định, 

gồm ngăn chứa thuốc và chứa kíp riêng, bố trí 02 lớp cửa ra vào, kho được xây 

dựng cơ bản theo Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT. Xung quanh kho đều được bố 

trí hàng rào dây thép gai bao quanh, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, có 03 đơn vị1 

đang sử dụng hệ thống hàng rào đã xuống cấp, chưa bảo đảm tiêu chuẩn, thông số 

theo quy định mới tại Quy chuẩn QCVN 01:2019/BCT. Tình trạng cây cỏ rậm rạp 

chưa được phát quang xung quanh kho vẫn còn tồn tại, làm giảm tầm quan sát, 

tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn PCCC. 

- Bố trí camera quan sát kho: 02 đơn vị2 chưa bố trí camera quan sát kho theo 

quy định; 03 đơn vị3 đã bố trí camera tuy nhiên tầm nhìn chưa bảo đảm quan sát 

được toàn bộ kho hoặc do tín hiệu yếu nên hoạt động của camera chưa phát huy 

hiệu quả tối đa. 

- Kiểm kê số lượng VLNCN có trong kho đều khớp với số liệu tại Sổ ghi chép 

của doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Đá Tân Lang có 700 kg thuốc nổ 

anfo đã quá hạn sử dụng, Chi nhánh mỏ Hồng Phong 4 thuộc Công ty TNHH Hồng 

Phong có 24 kg thuốc nổ đã quá hạn sử dụng. Các đơn vị trên chưa thực hiện đầy 

đủ công tác kiểm tra, thử nổ định kỳ theo đúng quy định. Tại buổi làm việc, Đoàn 

kiểm tra đã hướng dẫn và kiến nghị các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn, giám 

sát doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, thử nổ định kỳ hoặc tiêu hủy đối với lượng 

thuốc nổ quá hạn còn trong kho theo quy định tại Điều 29, 30 QCVN 

01:2019/BCT của Bộ Công Thương. 

- 06 đơn vị đều bố trí sổ trực kho và sổ ghi chép người ra vào kho theo quy định. 

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng ký nhận giao ca không đầy đủ, chính xác. 

                                           
1 Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn, Công ty TNHH Đá Tân Lang, Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác đá 

Đông Phong 
2 Chi nhánh mỏ Hồng Phong 4 thuộc Công ty TNHH Hồng Phong; HTX dịch vụ vận tải Nông lâm số I 
3 Hợp tác xã 27-7 Bông Lau; Chi nhánh Công ty cổ phần khai thác Đông Phong; Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc 

Sơn. 



3 

2. Người lao động liên quan đến hoạt động bảo quản VLNCN 

- Tại thời điểm kiểm tra, 06/06 đơn vị đã bố trí bảo vệ thực hiện canh gác kho 

theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt 

động VLNCN phát hiện Hợp tác xã dịch vụ vận tải Nông lâm số I sử dụng 01 lao 

động là nhân viên bảo vệ (ông Hà Văn Dũng) có Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn 

VLNCN đã hết hạn. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị giải trình và cam kết thực 

hiện huấn luyện cho người lao động để cấp lại Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn 

VLNCN theo quy định. Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên 

địa bàn tỉnh đã rà soát và cử người lao động tham gia các lớp huấn luyện và được 

kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt 

động VLNCN4.  

- Việc canh gác kho 24/24 giờ: Căn cứ lịch trực, sổ giao ca cho thấy đa số các 

đơn vị đều bố trí tổi thiểu 02 bảo vệ luân phiên ca trực (12 giờ/ca) để kiểm tra, 

kiểm soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC đối với người, phương tiện 

ra, vào và làm việc trong khu vực kho VLNCN. Riêng đối với trường hợp Chi 

nhánh mỏ Hồng Phong 4 thuộc Công ty TNHH Hồng Phong đã tạm dừng sản xuất 

từ tháng 08/2021, doanh nghiệp thực hiện cắt giảm nhân sự nên hiện chỉ có 01 bảo 

vệ trực liên tục tại kho là chưa bảo đảm theo quy định. Đoàn kiểm tra đã có ý kiến 

đề nghị đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

3. Vận chuyển VLNCN 

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, VLNCN được vận chuyển nội bộ từ kho 

chứa đến hiện trường khai thác chủ yếu bằng hình thức mang vác thủ công hoặc xe 

bán tải thùng nhựa lót cao su. 

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  

1. Kết luận 

1.1. Ưu điểm 

Qua kiểm tra, các đơn vị đều cơ bản chấp ngành nghiêm túc các quy định 

pháp luật về bảo quản, vận chuyển VLNCN như: kho chứa đáp ứng các tiêu chuẩn, 

yêu cầu về xây dựng, điều kiện thông gió, bố trí cửa vào 02 lớp,...; lực lượng bảo 

vệ canh gác kho được bố trí 24/24 giờ, đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn về 

VLNCN, đơn vị có bố trí sổ giao ca và ghi chép người ra vào kho theo quy định. 

Việc vận chuyển VLNCN nội bộ bằng phương tiện được cho phép tại Quy chuẩn 

QCVN 01:2019/BCT. 

Sau khi làm việc với Đoàn kiểm tra, một số đơn vị (Chi nhánh mỏ Hồng 

Phong 4 thuộc Công ty TNHH Hồng Phong; Công ty TNHH Đá Tân Lang) đã chủ 

động tiếp thu, khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại biên bản 

và báo cáo Đoàn kiểm tra để theo dõi, nắm thông tin. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

                                           
4 Tính đến hết ngày 31/12/2021, trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã có 284 người lao động được huấn 

luyện và được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN theo 

đúng quy định.  
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- Việc trang bị camera, bố trí hàng rào và dọn dẹp cây cỏ xung quanh kho 

chưa bảo đảm yêu cầu theo QCVN 01:2019/BCT, gây hạn chế tầm nhìn, tạo kẽ hở, 

nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. 

- Một số đơn vị có thuốc nổ hết hạn trong kho chưa kịp thời báo cáo cơ quan 

quản lý để tiến hành các bước xử lý theo quy trình. 

- Một số đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ mỏng, chưa chú trọng công tác huấn 

luyện kỹ thuật an toàn cho lao động làm việc liên quan đến VLNCN. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với các đơn vị được kiểm tra 

- Đề nghị các đơn vị tiếp tục khắc phục các nội dung tồn tại được chỉ ra tại 

Biên bản làm việc với Đoàn kiểm tra, các đơn vị chưa báo cáo khẩn trương thực 

hiện báo cáo về Thanh tra Sở Công Thương trước ngày 24/01/2022. 

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định về bảo quản, vận chuyển, sử dụng 

VLNCN tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông 

tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương; Thông tư số 

32/2019/TT-BCT, ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương, cụ thể: 

- Khẩn trương xây dựng, gia cố lại kho chứa VLNCN theo đúng quy định tại 

QCVN 01:2019/BCT. 

- Thường xuyên rà soát, tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN đối với 

người lao động làm việc trực tiếp liên quan đến VLNCN; lập danh sách gửi cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức sát hạch để cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn VLNCN theo quy định; Bố trí đủ lực lượng bảo vệ bảo đảm canh gác kho 

24/24 giờ, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật lao động hiện hành. 

- Tăng cường các phương án bảo vệ kho chứa VLNCN phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị, tổ chức phổ biến và thực tập phương án ứng phó sự cố khẩn cấp 

trong công tác bảo quản, vận chuyển VLNCN. 

- Thường xuyên rà soát, báo cáo (định kỳ, đột xuất) cơ quan có thẩm quyền về 

tình hình bảo quản, sử dụng, vận chuyển VLNCN tại đơn vị. Việc báo cáo bảo đảm 

trung thực, kịp thời và đầy đủ. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Công Thương tại văn bản số 

65/SCT-QLCN ngày 11/01/2022 về việc tăng cường công tác an toàn, phòng  

chống  cháy  nổ  trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2.2. Đối với UBND cấp huyện 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý nhà 

nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn quản lý theo quy 

định tại Điều 11 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2.3. Đối với các đơn vị thuộc Sở Công Thương 
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- Phòng Quản lý công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, thử nổ định kỳ 

theo đúng quy định đối với thuốc nổ đã quá hạn sử dụng. Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức về hoạt động sử dụng, bảo quản, vận chuyển VLNCN để nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, người lao 

động về an toàn VLNCN; thường xuyên nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương đối với các doanh nghiệp sử dụng, 

bảo quản, vận chuyển VLNCN. 

-  Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp tăng cường kiểm tra, 

hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về an toàn VLNCN; đôn đốc các 

đơn vị báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, tồn tại, kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hơp vi phạm pháp luật về VLNCN. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, hậu kiểm đột xuất việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong hoạt động bảo quản, vận chuyển VLNCN đối với 

doanh nghiệp có kho chứa VLNCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Công Thương 

thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Phòng QLCN;  

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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