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Kính gửi: Sở Công Thương. 
 

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 130/BC-SCT ngày 28/6/2018 của Sở Công 
Thương về kết quả kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác 
đá tới sản xuất nông nghiệp tại Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành, Văn phòng 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tại Báo cáo số 130/BC-SCT ngày 28/6/2018 có nhận định: “các rung 
chấn tích lũy sẽ góp phần làm yếu liên kết, là một trong những yếu tố tác động 
gây nên hiện tượng đá lăn, đá lở” và nhận xét: “việc khai thác mỏ của Công ty 
có ít nhiều ảnh hưởng rung chấn khi nổ mìn, mặc dù đã có kết quả đo giám sát, 
nhưng trong quá trình thường xuyên nổ mìn, rung chấn lâu ngày sẽ làm các liên 
kết tự nhiên của đá tại khu vực xung quanh trở nên yếu đi dẫn đến một thời điểm 
nào đó sẽ xảy ra đá lăn…”. Tuy nhiên, Sở Công Thương chưa đề xuất được giải 
pháp khắc phục, phòng ngừa và trách nhiệm của Nhà máy xi măng Đồng Bành 
đối với trường hợp nêu trên.  

2. Tại Khoản 1, Điều 25 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong 
bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 
02:2008/BCT) có quy định giới hạn cho phép về chấn động đối với công trình 
có khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình gần nhất từ 92m đến 1524m thì 
vận tốc dao động cực trị cho phép là 25,4mm/s. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 
130/BC-SCT ngày 28/6/2018, Sở Công Thương chỉ dựa vào kết quả quan trắc 
tại vị trí cự ly 600m tính từ điểm nổ mìn mà chưa có số liệu quan trắc tại cự ly 
92m (vị trí gần nhất theo Quy chuẩn) và cự ly 450m (tính từ điểm nổ tới vườn na 
nhà bà Khang) để kết luận “rung chấn cơ bản bị triệt tiêu” là chưa đủ cơ sở.  

3. Tại Công văn số 2132/VP-KTN ngày 12/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
kiểm tra mức độ ảnh hưởng do hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi của Nhà máy 
xi măng Đồng Bành. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 130/BC-SCT ngày 28/6/2018, 
Sở Công Thương lại đề xuất giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá 
nguyên nhân gây đá lăn, đá lở là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao. 
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Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương giải trình bổ sung làm rõ 
các nội dung trên bằng văn bản để có đủ cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem 
xét theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT; 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Nhà máy xi măng Đồng Bành 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTN, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, VAT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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