
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 cung cấp thông tin cho báo chí  

 

Kính gửi:  - Truyền hình Quốc hội Việt Nam; 

- Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 
 

Thực hiện các văn bản: số 232/STTTT-TTBCXB ngày 12/3/2020 và số 

233/STTTT-TTBCXB ngày 12/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà 

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

chính quyền địa phương, Sở Công Thương trân trọng báo cáo như sau: 

 1. Trên Trang tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Chuyên mục 

Chuyển động 365 có phát phóng sự “Hà Nam: Hàng trăm hộ dân ở thị trấn Kiện 

Khê kêu cứu” trong đó có nội dung nhân dân thôn Lâm Sơn thị trấn Kiện Khê 

phản ánh về việc các công ty nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà cửa của nhân dân. 

- Sau khi làm việc với UBND thị trấn Kiện Khê, Sở Công Thương xác 

định vị trí khu dân cư mà nhân dân phản ánh bị ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá 

là thôn Tân Sơn cũ nay là thôn Lâm Sơn thị trấn Kiện Khê. Trên bản đồ vị trí khu 

dân cư này cách vị trí sử dụng VLNCN để khai thác đá gần nhất là trên 600 mét. 

- Các dự án trong khu vực đều sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện với 

lượng thuốc nổ một cấp vi sai nhỏ hơn 620 kg thuốc nổ. Qua giám sát hoạt động 

nổ mìn hàng ngày của các công ty trong khu vực thời gian vừa qua, Sở Công 

Thương nhận thấy các công ty thực hiện nổ mìn đúng phương pháp và khối 

lượng. 

- Với khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến khu dân cư, phương pháp nổ mìn và 

khối lượng thuốc nổ sử dụng như ở trên thì việc nổ mìn của các công ty là đảm 

bảo khoảng cách an toàn cho các công trình của nhân dân theo tiêu chuẩn hiện 

hành. 

 2. Trên Trang tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam - Chuyên mục 

Chuyển động 365 có phát phóng sự “Hà Nam: Người dân Kim Bảng oằn mình 

sống chung với ô nhiễm” trong đó có nội dung nhân dân khu Đồng Mười xã Liên 

Sơn phán ánh về việc các công ty nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà cửa của nhân 

dân, khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến khu dân cư chưa chắc đã đảm bảo 300 mét. 

- Ngày 24/3/2020, Sở Công Thương dự hội nghị do UBND huyện Kim 

Bảng chủ trì kiểm tra xác định thông tin phóng sự phản ánh. Về thông tin nhân 

dân phản ánh khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến khu dân cư chưa chắc đã đảm bảo 

300 mét, Sở Công Thương xác định trên bản đồ khu Đồng Mười xã Liên Sơn thì 

khoảng cách từ vị trí nổ mìn gần nhất đến khu dân cư là trên 300 mét (cụ thể từ vị 



trí mỏ gần nhất là của Công ty TNHH Thái Sơn đến khu Đồng Mười có khoảng 

cách là 474 mét). 

- Các dự án trong khu vực đều sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện với 

lượng thuốc nổ một cấp vi sai nhỏ hơn 430 kg thuốc nổ. Qua giám sát hoạt động 

nổ mìn hàng ngày của các công ty trong khu vực thời gian vừa qua, Sở Công 

Thương nhận thấy các công ty thực hiện nổ mìn đúng phương pháp và khối 

lượng. 

- Với khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến khu dân cư, phương pháp nổ mìn và 

khối lượng thuốc nổ sử dụng như ở trên thì việc nổ mìn của các công ty là đảm 

bảo khoảng cách an toàn cho các công trình của nhân dân theo tiêu chuẩn hiện 

hành. 

 Sở Công Thương trân trọng kính gửi./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, KTAT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

Đặng Anh Tuấn 
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