
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-KT 
V/v kiểm tra, rà soát khắc phục các vi 

phạm theo kiến nghị của Đoàn Kiểm tra 

hoạt động sản xuất, kinh doanh than của 

Bộ Công Thương trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than. 

Thực hiện Biên bản làm việc ngày 24/12/2020 của Đoàn Kiểm tra hoạt 

động sản xuất, kinh doanh than của Bộ Công Thương và công văn số 

2353/BCT-DKT ngày 27/4/2021 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình 

hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02/12/2012 của Chính phủ, trong quá trình kiểm tra tại một số doanh nghiệp 

còn tồn tại, vi phạm tại một số nội dung trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh than, Sở Công Thương yêu cầu các Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than thực hiện khắc phục ngay một số 

nội dung sau: 

1. Tuân thủ nghiêm túc các điều kiện kinh doanh than quy định tại Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp 

than cho sản xuất điện; các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật 

Bảo vệ môi trường và công văn số 293/UBND-CT ngày 15/01/2020 của Ủy 

ban nhân dân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 

02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với phương tiện vận tải, phương tiện bốc rót, kho bãi, bến cảng, 

phương tiện cân, đo khối lượng than để phục vụ hoạt động kinh doanh than 

phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện an toàn, vệ sinh môi 

trường và phòng chống cháy nổ theo quy định. 

3. Bổ sung các giải pháp bảo vệ môi trường, có nguy phát tán bụi ra 

môi trường xung quanh như che chắn chống gây bụi, rơi vãi đối với phương 

tiện vận tải, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi, che phủ bạt tại các bãi 

than… 

4. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ về công tác bảo vệ môi trường (báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường định kỳ, kho chứa rác thải, chất thải nguy hại…), hồ sơ liên quan đến 
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công tác Phòng cháy chữa cháy (Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy 

chữa cháy; Phương án chữa cháy; huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho cán 

bộ công nhân viên…) 

5. Kiểm tra, rà soát mục đích sử đất của đơn vị, doanh nghiệp hoặc đất 

thuê đảm bảo mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai. 

6. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ như hóa đơn, hợp đồng mua bán 

than… tại đơn vị, doanh nghiệp; Thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy 

định của Luật Giá và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

Chỉ được phép kinh doanh than có nguồn gốc hợp pháp. Tuyệt đối cấm các 

hành vi tiêu thụ than không có nguồn gốc hợp pháp, không có hóa đơn 

chứng từ.  

7. Định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; huấn luyện 

PCCC cho cán bộ, công nhân của đơn vị, doanh nghiệp. 

Sở Công Thương yêu cầu các Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp 

nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở 

Công Thương, số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 

31/8/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành 

phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- GĐ Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, P.KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Văn Dũng 
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