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Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên  

địa bàn tỉnh Bình Thuận 
 

   

Thời gian qua tình hình mưa bão diễn ra phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có các văn bản (Công văn số 1279/STNMT-TNNKS ngày 31/3/2022, 

Công văn số 3497/STNMT-TNNKS ngày 26/9/2022) yêu cầu các các tổ chức, 

cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

khẩn trương thực hiện kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải, hồ chứa 

nước trong khu vực mỏ khoáng sản để đảm bảo không gây sạt lở, mất an toàn 

bãi thải, hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3462/UBND-

KT ngày 16/10/2022 và để chủ động phòng ngừa sự cố sạt lỡ, đảm bảo an toàn 

tại các khu vực mỏ khi vào mùa mưa, bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa; Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đặc biệt các mỏ khai thác titan, 

mỏ đá…) khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Kiểm tra, rà soát lại các bãi thải, các hồ chứa nước trong khu vực mỏ và 

các công trình bảo vệ các bãi thải, các hồ chứa nước; trên cơ sở đó xử lý, thực 

hiện các giải pháp để đưa về trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ 

mất an toàn, dễ xảy ra sự cố để đảm bảo không gây sạt lở. 

2. Cử người theo dõi 24/24 diễn biến tại khu vực mỏ trong thời gian mưa 

lớn xảy ra do ảnh hưởng của bão, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương để phối hợp xử lý khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn tại 

khu vực mỏ. 

3. Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sự cố môi trường, mất an toàn bãi thải, 

hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

V/v kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn 

bãi thải, hồ chứa nước trong khu vực mỏ 

khoáng sản 

HỎA TỐC 
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Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên;   
- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                                     
- Các Sở: GTVT; XD; CT; LĐ TBXH; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm CNTT Sở (đưa tin); 

- Lưu: VT, TNNKS(H.99b).                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lộc 
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