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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TCBC-UBND                             Lào Cai, ngày      tháng 5 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc cây trồng bị

cháy, táp lá tại thôn Phú Hà 1 và một số khu vực tiếp giáp KCN Tằng

Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Sáng ngày 24/5/2022, trên địa bàn thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận và

một số thôn tiếp giáp KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xuất

hiện hiện tượng một số cây trồng bị cháy táp lá. Ngay sau khi vụ việc xảy ra,

UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh,

UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương tổ chức đánh giá thiệt hại, kiểm tra, rà

soát, xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 29/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường

đã chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế; UBND huyện Bảo Thắng

lập Đoàn kiểm tra liên ngành (gọi tắt Đoàn kiểm tra liên ngành) tổ chức kiểm

tra và rà soát theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, phân tích, đánh giá của Đoàn kiểm

tra liên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo nguyên nhân ban đầu

như sau:

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất DAP số 2, vào

thời điểm ca sáng ngày 24/5/2022 đã phát hiện sự bất thường. Xưởng SA có

dao động về chỉ số công nghệ, nhưng công nhân trực ca đã phát hiện chậm

dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thu khí chưa  triệt để làm tăng lưu lượng

khí thải xưởng SA ra môi trường. Sau khi phát hiện sự cố, công nhân trực ca

đã điều chỉnh đưa dây truyền sản xuất về trạng thái vận hành bình thường.

Tính đến ngày 30/5/2022, UBND huyện Bảo Thắng đã thống kê sơ bộ

được 289 hộ gia đình, cá nhân có cây trồng bị ảnh hưởng với diện tích 339 ha.

Để khắc phục sự cố, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo:

UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, thống

kê các thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo quyền lợi của các hộ dân

bị ảnh hưởng theo quy định

Yêu cầu Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem: (1). Chủ động phối

hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, xác định cụ thể mức độ thiệt

hại để có phương án đảm bảo quyền lợi cho dân bị ảnh hưởng theo quy định;
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(2). Nghiêm túc tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể nguyên nhân sự cố, cam kết 

không để tái diễn sự cố tương tự. 

Đối với các sở, ngành liên quan: Tiếp tục tổ chức rà soát, yêu cầu các 

doanh nghiệp đảm bảo không để xảy ra sự cố tương tự; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định. 

Trên đây là thông tin kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu và 

chỉ đạo khắc phục vụ việc cây trồng bị cháy, táp lá tại khu vực thôn Phú Hà 1, 

xã Phú Nhuận,  và một số khu vực tiếp giáp KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin tới các cơ quan 

báo chí./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. TU; HĐND; UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh; 
- Các báo, đài cơ quan thường trú tại tỉnh; 
- Lãnh đạo VP; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TNMT1, KT1, BBT1. 

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA  

UBND TỈNH 

 

 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Phan Quốc Nghĩa 
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