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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-KTAT Hà Nam, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v kết quả kiểm tra thông tin Báo 

điện tử Tài nguyên và Môi trường 

phản ánh “Hà Nam: Dân chặn 

đường vào mỏ đá Khả Phong và 

Bảo Tiến vì gây ô nhiễm” 

 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam, 
 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 602/STTTT-TTBCXB ngày 

24/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin cho báo 

chí. Sau khi nghiên cứu nội dung bài báo “Hà Nam: Dân chặn đường vào mỏ đá 

Khả Phong và Bảo Tiến vì gây ô nhiễm” được Báo điện tử Tài nguyên và Môi 

trường đăng ngày 23/6/2020; ngày 08/7/2020 Sở Công Thương đã cử đồng chí 

Nguyễn Quang Hưng - Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường làm việc 

với ông Nguyễn Văn Tân - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn Trung Hiếu Hạ 

xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm, đồng thời kiểm tra thực tế công trình bài báo 

phản ánh. Kết quả Sở Công Thương xin báo cáo như sau: 

 1. Nội dung thứ nhất: Bài báo dẫn chứng là bà N.H.P người dân sống tại 

thôn Hải Phú cho biết: “Từ khi các công ty này về đây khai thác và chế biến đá, 

nổ mìn tạo nên các rung chấn, người thì giật mình, nhà thì bị rung nứt. Ăn cơm 

cũng phải đóng kín cửa để cản bụi đá bay vào mâm cơm”. 

 Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân, ông cho biết thời gian đầu các công ty 

mới về khai thác khoáng sản tại núi Hải Phú có lúc nổ mìn không đúng giờ quy 

định, có khi nổ mìn đá văng xuống ruộng lúa của nhân dân, có hiện tượng nổ mìn 

làm rạn nứt bể chứa nước trên mái nhà, rạn nứt vữa chát trên tường nhà cấp bốn 

xây dựng không kiên cố. Còn hiện tại thì đã nổ mìn đúng giờ quy định, không 

còn hiện tượng nổ mìn đá văng xuống ruộng lúa của dân, không còn hiện tượng 

nổ mìn gây rung chấn rạn nứt nhà, nhân dân trong thôn không còn phản ánh. 

2. Nội dung thứ hai: Bài báo dẫn chứng là bà N.H.P người dân sống tại 

thôn Hải Phú cho biết: “Gia đình một người dân tại thôn tôi đã phải bỏ trống một 

căn nhà tương đối kiên cố vì tường xuất hiện vết rạn nứt lớn do rung chấn từ việc 

nổ mìn khai thác đá. Gia đình ông ấy xây dựng vào năm 2015, ban đầu dự tính 

làm xong sẽ cho con cái ở, nhưng vì xuất hiện vết nứt nguy hiểm nên phải cho 

con ra ở nơi khác, căn nhà hiện tại chỉ là nơi chứa nông cụ”. 

Hiện nay trong xóm Hải Phú thôn Trung Hiếu Hạ xã Thanh Hải có một 

ngôi nhà mái bằng 4 gian được xây dựng bằng gạch xi măng cốt liệu tường chịu 



lực mái đổ bê tông của ông Nguyễn Trung Sóng sinh năm 1960 (đang sống trong 

một căn nhà khác tại xóm Hải Phú) là không có người ở mà đang sử dụng để 

nhốt dê. Ông Nguyễn Trung Sóng cho biết ngôi nhà được xây dựng từ năm 2013 

với mục đích là cho con trai ra ở riêng khi con trai xây dựng gia đình, nhưng đến 

nay con trai ông chưa xây dựng gia đình riêng nên ông chưa hoàn thiện ngôi nhà 

(chưa: trát trần, lát nền, lắp cửa, làm sân, xây tường rào và cổng). Kiểm tra thực 

tế tại ngôi nhà không thấy hiện tượng rạn nứt lớn như bài báo đưa tin mà chỉ có 

một vết rạn nứt vữa tường phía cửa nhà dài khoảng 1,5 mét. Ông Nguyễn Trung 

Sóng cho biết ngôi nhà còn tốt và ở được nhưng hiện tại gia đình ông chưa có 

nhu cầu sử dụng để ở.   

3. Nội dung thứ ba: Bài báo dẫn chứng là có bà N.H.P người dân sống tại 

thôn Hải Phú xã Thanh Hải cho (phóng viên, nhà báo) biết thông tin như nội 

dung bài báo trích dẫn nêu trên. Nhưng trong danh sách họ và tên của 153 nhân 

khẩu trong 44 hộ tại thôn Hải Phú (nay là xóm Hải Phú thôn Trung Hiếu Hạ) xã 

Thanh Hải huyện Thanh Liêm thì không có ai có chữ cái đầu của họ và tên là 

N.H.P. 

4. Ông Nguyễn Văn Tân cho biết bài báo dẫn chứng “Ông Nguyễn Văn T. 

(người dân thôn Trung Hiếu Hạ) cho biết …” ý là nói ông, nhưng ông khẳng 

định là ông không tiếp xúc, không làm việc, không cung cấp thông tin cho nhà 

báo như bài báo đã nêu.  

 Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, KTAT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

Đặng Anh Tuấn 
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