76

CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 25-02-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo ñảm an ninh, an toàn
tuyệt ñối trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và an toàn
khai thác mỏ lộ thiên trên ñịa bàn tỉnh thời gian qua ñã ñược tăng cường và từng bước
ñi vào nề nếp, ñạt ñược nhiều kết quả ñáng ghi nhận, góp phần tích cực cho sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua các ñợt thanh, kiểm tra về hoạt ñộng
VLNCN và an toàn khai thác mỏ lộ thiên cho thấy: vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp
vi phạm trong quá trình hoạt ñộng VLNCN và hoạt ñộng khai thác mỏ; nhiều nơi
sử dụng VLNCN chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy ñịnh pháp luật về VLNCN và
khai thác khoáng sản, dẫn ñến nguy cơ mất an toàn cho người lao ñộng. ðặc biệt
trong năm 2016, tình hình mất cắp, thất thoát vật liệu nổ công nghiệp và mất an toàn
trong khai thác mỏ diễn biến phức tạp, trên ñịa bàn tỉnh xảy ra hai vụ mất cắp
VLNCN tại kho mỏ ñá Hương Thọ và kho mỏ ñá Khe Diều. Trong năm cũng ñã xảy ra
vụ sạt lở ñất ñá phong hóa tại mỏ ñá Nam Khe Ly gây tắc nghẽn ñường nội bộ mỏ và
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao ñộng.
ðể kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt ñộng liên quan
ñến VLNCN và an toàn khai thác mỏ lộ thiên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
quản lý nhà nước, bảo ñảm an ninh, an toàn tuyệt ñối trong hoạt ñộng vận chuyển và
sử dụng VLNCN; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng
các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ñơn vị
liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phối hợp
kiểm tra liên ngành trong hoạt ñộng vận chuyển, sử dụng VLNCN; kiên quyết xử lý
nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy ñịnh pháp luật. Tăng cường công tác
quản lý ñể ngăn chặn việc thất thoát VLNCN dẫn ñến buôn bán, sử dụng, vận chuyển
trái phép VLNCN có thể xảy ra thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan
Công an nắm bắt nhanh, cụ thể thông tin về những vụ trộm cắp, buôn bán, sử dụng,
vận chuyển trái phép VLNCN trên ñịa bàn trong thời gian qua ñể ñảm bảo kịp thời
công tác tham mưu, quản lý.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm ñịnh các nội dung kỹ thuật của
hồ sơ xin cấp phép sử dụng VLNCN, ñặc biệt lưu ý soát xét kỹ các nội dung của Bản ñồ

