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THÔNG BÁO 

 

V/v tổ chức Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động 
 Vật liệu nổ công nghiệp 

      
       

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh. 
 

 Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

Sở Công Thương Lạng Sơn sẽ mở lớp Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong 
hoạt động VLNCN cho các đối tượng: Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người được 
giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp (Thủ kho, bảo vệ), Người phục vụ, áp 
tải, điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. 

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 9/2018. (Sẽ thông báo cụ thể tới từng đơn 
vị có gửi danh sách học viên tham gia lớp huấn luyện sau)  

- Kinh phí tham gia lớp huấn luyện: 500.000 đồng/01 học viên. (Để phục vụ 
hội trường, loa đài, máy chiếu và biên soạn, in ấn tài liệu, giấy chứng nhận huấn 
luyện và trả thù lao cho giảng viên) 

Vậy, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị: 

 - Tạo điều kiện để các đối tượng huấn luyện nêu trên được tham gia đầy đủ 
theo quy định. 

- Lập danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/9/2018 gửi về 
địa chỉ: Sở Công Thương Lạng Sơn - số 9A, đường Lý Thái Tổ, P. Đông Kinh, 
TP. Lạng Sơn hoặc qua số fax: (0253).871.811 

Mọi thông tin liên hệ: ông Trần Quang Khoát - Phòng Kỹ thuật ATMT, 
ĐT: 02053.871.492; DĐ: 0985.076.134; Thư điện tử: Khoat.sct@gmail.com. 

Rất mong được sự quan tâm và phối hợp của Quý đơn vị./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
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