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Lạng Sơn, ngày   16  tháng 8 năm 2018 
 

V/v ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn 
khai thác đá của Nhà máy xi măng 
Đồng Bành tới sản xuất nông nghiệp 
 

Kính gửi:  
- Sở Công Thương; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành. 

 

Xem xét Báo cáo số 156/BC-SCT ngày 31/7/2018 của Sở Công Thương về 
kết quả kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá tại Công ty 
cổ phần xi măng Đồng Bành, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Chưa xem xét việc thu hồi đất và tài sản trên đất tại khu vực sản xuất 
nông nghiệp như đề nghị của UBND huyện Chi Lăng tại công văn số 465/UBND-
KT&HT ngày 05/6/2018 do vị trí nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng nổ mìn và ngoài 
hành lang an toàn khai thác mỏ theo quy định. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  

- Tiếp tục tăng cường giám sát quá trình hoạt động VLNCN của Công ty Cổ 
phần Xi măng Đồng Bành, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Kiểm tra biện pháp thi công của mỏ để xem xét sử dụng lượng thuốc nổ 
phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất nông nghiệp 
của người dân trong khu vực. 

- Giám sát chặt chẽ việc cung ứng VLNCN, phụ kiện nổ cho khai trường 
mỏ đá vôi Đồng Bành. 

- Tiếp tục theo dõi ảnh hưởng hoạt động nổ mìn đến đời sống sản xuất của 
người dân trong khu vực, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp an toàn 
theo đúng quy định. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại văn bản số 3845/VP-
KTN ngày 10/11/2017, văn bản số 2116/VP-BTCD ngày 11/6/2018. 

4. UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác tuyên 
truyền, giải thích về kết quả kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn 
khai thác đá, nguyên nhân gây nên hiện tượng đá lăn, đá lở tại các khu vực sườn 
dốc núi đá, để người dân đồng cảm, tránh hiểu lầm gây nên dư luận xấu, dẫn đến 



 2

khiếu kiện, mất an ninh trật tự; phối hợp thông tin kịp thời cho Công ty cổ phần xi 
măng Đồng Bành khi có hiện tượng đá lăn, đá lở bất thường để kịp thời cảnh báo, 
đảm bảo an toàn.  

5. Yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành: 

- Có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại như đã cam kết 
trong tháng 8/2018, giúp người dân ổn định đời sống sản xuất. 

- Thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát các điểm đá treo trên vách có nguy 
cơ dễ gây trượt lở để xử lý, giảm nguy cơ gây mất an toàn; xây dựng kế hoạch rà 
soát toàn bộ các vách núi đá xung quanh khu vực ảnh hưởng nổ mìn, xem xét, phát 
hiện các vị trí hoặc khu vực có nguy cơ đá lăn hoặc sạt lở, cảnh báo an toàn tới 
người dân, đồng thời có phương án xử lý đảm bảo an toàn. Định kỳ báo cáo kết 
quả thực hiện về Sở Công Thương và UBND huyện Chi Lăng theo quy định. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận động người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, trong đó thực hiện 
tốt việc cảnh báo để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

- Thực hiện nghiêm túc phương án nổ mìn và lượng thuốc nổ quy định trong 
Giấy phép đã được cấp. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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