
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-KTAT Hà Nam, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v xác minh, xử lý các nội dung 

phản ánh của Báo Tài nguyên và 

Môi trường về Công ty CP khai 

thác chế biến đá Hữu Phước 

 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam, 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 680/UBND-NN&TNMT 

ngày 18/3/2020 về việc xác minh, xử lý các nội dung phản ánh của Báo Tài 

nguyên và Môi trường về Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước; văn bản 

số 191/STTTT-TTBCXB ngày 03/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc cung cấp thông tin cho báo chí. Sau khi làm việc với các ngành và chính 

quyền địa phương, Sở Công Thương xin báo cáo như sau: 

- Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 02/3/2020 có đăng bài viết 

“Hà Nam: Hiểm họa mất an toàn lưới điện cao thế từ việc khai thác đá của Công 

ty Hữu Phước”. Để làm rõ về nội dung bài báo phản ánh, ngày 09/3/2020 Sở 

Công Thương đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND 

huyện Kim Bảng, UBND xã Tân Sơn, Truyền tải điện Hà Nội, Công ty CP khai 

thác chế biến đá Hữu Phước tổ chức hội nghị. Kết quả các nội dung báo chí phản 

ánh được đại diện các cơ quan liên quan cho biết như sau: 

* Ông Đinh Thế Hùng - Phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội cho biết: 

+ Cán bộ, nhân viên thuộc Truyền tải điện Hà Nội chưa làm việc, phản ánh 

những nội dung đã nêu tại báo điện tử tài nguyên và môi trường về việc “Hiểm 

họa mất an toàn lưới điện cao thế từ việc khai thác đá của Công ty Hữu Phước” 

trên địa bàn xã Tân Sơn huyện Kim Bảng. 

+ Dự án khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tại núi Đồng Trại 

xã Tân Sơn của Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước nằm ngoài hành 

lang bảo vệ an toàn đường dây lưới điện cao thế 500KV. 

+ Quá trình hoạt động khai thác đá của Công ty CP khai thác chế biến đá 

Hữu Phước không gây ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường dây 

lưới điện cao thế 500KV. 

+ Cho đến thời điểm hiện tại đường dây lưới điện cao thế 500KV chạy qua 

địa bàn xã Tân Sơn đang được vận hành an toàn, ổn định, không tồn tại các điểm 

vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đường dây. 



* Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: 

+ Nội dung bài báo phản ánh sự thừa nhận của ông Hoàng Văn Dũng - Phó 

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn là chưa đúng với nội dung mà ông “Nguyễn Văn 

Dũng” trao đổi với phóng viên. 

+ UBND xã Tân Sơn không nhận được đơn thư của nhân dân thôn Tân 

Lang phản ánh về việc hoạt động của Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu 

Phước ảnh hưởng đến công trình nhà cửa của nhân dân.  

+ Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước hiện đang thực hiện tốt các 

nội dung liên quan đến đề án bảo vệ môi trường số 2617 của UBND tỉnh. 

- Sở Công Thương trong quá trình quản lý hoạt động sử dụng VLNCN của 

Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước tại núi Đồng Trại xã Tân Sơn 

huyện Kim  Bảng không nhận được phản ánh của Truyền tải điện Hà Nội về việc 

ảnh hưởng hay gây mất an toàn cho đường dây 500KV, không nhận được phản 

ánh của UBND xã Tân Sơn và nhân dân thôn Tân Lang về việc ảnh hưởng đến 

công trình nhà cửa của nhân dân. Công ty thực hiện việc nổ mìn đúng khối lượng, 

đúng phương pháp cho phép, vị trí nổ mìn cách đường dây 500KV khoảng 190 

mét, cách khu dân cư thôn Tân Lang khoảng 550 mét là đảm bảo an toàn. 

- Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước chỉ được hoạt động khai 

thác chế biến khoáng sản tại núi Đồng Trại xã Tân Sơn đến ngày 30/6/2020 theo 

văn bản số 2467/UBND-NN&TNMT ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh. 

 Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, KTAT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

Đặng Anh Tuấn 
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